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�TB Continua Firme na Disposição de Obstruir a Votação na Noite de Hoie.
,

, 187 parlamentares já re- quanto a votação da �ate- encontram também em Bra- propósito de obstruir a wo- zo previsto pelo Ato Ins- dente da República, sem" .0

BRASíLIA, 5 (OE) .:._ As nder do Govêmo na Câ- tornaram à Brasília para O· ria .e. sua conseq�ente �pro- sílía todos os parlamentares tação até depois de amanhã, títucíonal. Désta maneira,' pronunciamento do oon

áreas parlamentares do G0' 'mara, expressou hoje' seu debate final 'do projeto - da _v_a�ç_ã_o_._E_n_q_U_a_:.n_to_·_l_S_S_O-:,_J_á_S_e__d_0---o:-P_TB_.___,q_u_e_c-:o_n_t_in_u_am__n_o__q_t_la_n_d_O_,_se_e_n_c.,..e-:r:-r_a-:ra:--_o_p_ra-::-:-._s_�_n,-·a..,--s_a_.n_c_iO_n-:a_d_o_p_e_l_q_p_�'_e_s_i- gresso N�l�._ _...._�_

��u��ç�!s,ini��:��osu:s ;�� ��l1�:Z;i��u:;!�a: ��t���� ��m!��:a;ac��::��n:'íri��, \ ft'ffi"p' ,1'1'8,Ç,a
.....

'o da ·Facu'lda·de" d·e ·'M,edl�c·l"na'.,.'rantír quorum amanhã na ca obstrucionista. adotada Senado' estão' convocando .

_sessão noturna do Congres- -pelo PTB. por telegrama e telefone,
so Nacional, para- aprovação Os deputados . Athi� Jor· todos os congressistas, pe-
'da emenda constitucional, ge Curí e. Wifson Chedí, em� díndo seu ímedíate embar- Iniciadas ha cêrca de um mais" novas Unidades da o seu equipamento e au- tão sendo instaladas mais dois'anexos: um pavilhão
que permite a compra das barcaram esta tarde em que para BrasHia. Todos' os ano já estão concluídas as USO, está dotada de moder- mentado suas instalações. cinco salas destinadas a de Anatomia e um Biotério.
concessíonárías do grupo Congonhas com destino a líderes de partidos já se obras da Faculdade de Me- no equipamento adquirido No primeiro pavimento Farmacologia, biblioteca, .

,

Com .mais essas realiza-

Ameríccn
.

Foreíng . Power Brasília, atendendo, convo- encontram na Capital Fede· dícina da USC. Nesse perío- pela Reitoria, o que a colo- estão sendo instaladas onze protessôres,. etc. No tercei- ções estão de parabéns a

Corripany. Fontes da Cãma- cação das lideranças partí- raI. O líder do Govêrno sr. do foram edificadas três. ca como MS melhores es- salas para trabalhos práti- 1'0 andar, que conta com USC e os estudantes .de ,

ra Fed�ral estão convocan-: dárías, que se esforçam pa- Pedro Aleixo, reiniciou na novas alas, imprescindiveis colas de medicina do, pais, cos.: meios de cultura, este-
.

quatro salas, está a círur- Medicina, que dispõem ago
do seus representantes por ra 'obter número' .de: depu-

.

manhã de hoje suas artícu-
.

ao bom funtionan�(omto da atraindo' por ísso estudan- rítízação, bacteríología., amuo gía especíalízada .neurofí- ra de' no as e modernos

telegramas e telefonemas, tados, afim qe que .. �J!i' .Iações, visando a votação renomada Escola Superior, tes de todo o Brasil e até riología, vírulcgía.. pesquisas, síología.: trabalhos, almoxa- instalações para o aprendi,
_afim� de que o maior nüme-

.

possível a votá�ão" da- corno do projeto de compra das que tem �. dirigi-Ia o profes-, do e}cteJp.or. museu,
.

salas . de protes- rifado e anfi-teatro. 1'10 ter- zado na nobre cíêncía ele

.1'0, possível de parlamenta-, pra das concessionárias. concessionárias, na sessão SOl' Emil Flygal'e, .um dos Graças ao apõío do Mag- sÔl'e,s, . etc� No segundo, e$- reo, foram"edificados m"l,is curar.

r� )ompareça, à Brasília. Disseram não. acreditar que do Congresso marcada para mais destacados Catedráti nífico Reitor .JOfLO David
.. ,'_

,---------

Revelou-se que já se, encon- isso seja possível, poís no amanhã. O sr. Pedro AleixO" cos da nossa Universidade. Pereira Lima, a Faculdade
tram 110 Distrito Federal, momento, cêtea de 40 parla- manifestou-ss o ti m i s t a Como se sabe, a Paculda- de Medicina tem melhorado
.cêrca de 190 parlamentares.. mentares deverão partir :,.. de de Medicina, uma das
O deputado Pedro Aleixo, ra o estertor.

.
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ATUAlIZA'ÇAQ .

l' Nenhum govêrno, ainda que se ãpresente do. medío

:11'e operosidade, poderá, na' soma
-

"gel'al dos. melhora
mentes em equação, esquecer que o ensino plÍblieo é es-

.

copo essencial, mecanismo exígíndo rotação progres .

. síva, 'paralelamente ou por .fôrça
.

do crescímento : de-

mográfico.
- ,

As' realizações administrativas não prescindem, as

sim, de um extenso plano.,de escolarização, atendendo

n�o apenas aoS reclamQs do presente, m�s, por igual,
dispondO, com senso previdente, dos úl1perativos futu·

.

ros, a que a marcha. evolutiva prol'icia clara e defÍ1�
'visão panorâmica. •

.

,.... '
.

.

,. .'

Trabalho de tal porte .. e dê tão acentua.da: '. r�spon1
sabilidade Le!11 de Sér seguramente ordenado, 'com .t:né-·
tódo -pragmati15ta c' a' um tempo d.entífico;;· Q.Ell1trb.JO$
ditames'pedagÓgiCOs ,que se amplil,1)'I1 (l sé' aperfetç-Oúl11. '

'

,..'
.

• :..'j '.
.

1- •• ,_

O IaCêl'to está, , pois, em $UbOl'dma·l() às n��efisidad-e$,
"v��s..('J:oôU' 'u;,u:g-'_;l�, �UWS�M t,�i}o...�q;�e ]._��ç,.Õ."1
ine�i{;à,relmcnte surgir' á-o t.l;anSéOrl'�r tlos anoS,

�I'gindd-sc ou minorando, por certo, ab dificuldades' �u·
pervenientes.

. ,

..'-:
Não resta dúvida quft :vasto é o cl1mpG � mondàr.

E. tanto mais exequível se tornará .-a tarefa, '�u�nto ·�1.jrimoro o aparelhamento egistehUl, penlf1tmd-P-lhe
uma normalizada e flexível 'at'!lação :funeiort&l.' ':.

Até bom' pouco•. não dispu.T'Jha o <;lorpa de. edúc1j.· r.dores -.�rtífices cj.�O nOSS(l a�jm�.ti).ment� c�tur�l .,..:. de
um sent1do homogeneo de. dlreçao q uçao 'e, nl}o. esta· J·

mos a exagerar, dl3 uma consciência sÓlida' ruj, 'própria
m.lssão, no quo toca à responsabilida.de na formação
mental das buoessiv'15 gerações. Muitos, evidentemente.
sobressaiam na compreensáo de l1i1.o se destinarem à .ín,&.
ra rotina. burocráticà, Sofriàl)l, cont1,Jdo',' o. fatalismo c:
andoriJ�ha no verão. E i$olavaH1�5e, na, tesigl1'1ção d,u$
próprias condições, à' fôrça da carência . de: meios' clue
lhes pOSSIQilitassem toi:nar reaiiqade. as elevadàs aspi·
rações e anelos de idealistas lúcidos selnéadores.·

j

· 11:sse era o quadro, sem tintas berrat:ltes em ;mas li·
nhM fixadoras, sem nos átermos à influênci� partidá· Iria, que convertia, não raro, o setor educacional num

abusivo instrumento de ,manobras eleitoreiras, desvian.;
do·o das suas fiJlalidades autênticas e produtivas.

Interrompia·se, destarte, a suprema destinação do
ensino, a ql�e o inolvidável Vielal Ramos, cOl1fiandó-o à,

"',qompetêl1G!ia técnica reformista do infatizado Orestes', '1, Guiinal'ães, a qUe so seguiu, mais tarde, a fecúnda fi in·,
·

�rabstgel1te direção de Henrique Fontes, dera feiçãO' no·
�â, de largo o profundo a1éal1ce, de.. jeito a marcar·se
S�lnta Catarina, nos quadros nacionais, preeminente'
lugar vanguardeiro.

Construia·se, com amorúvel devotamento, opra di.
Illmica surpreendente, a que não' faltou, lamentàvel.
�nte, tempo decorrido, a ação, demolidorl1, atxeita a

subalternidades, e graças a não poucas incompetências)
implantou·se, a desorganização, perdendo o Estado \a
posição em que se havia galhardamente mantido. .

Já o velho a'lCioma ensina que não há mal .de per· I
manent� duração. E foi contra êsse mal que volveu re.l
cursos dispOl)íveis o sr. Celso Ramos. Escolheu auxi.
Íiares, �ltle iJliciarum o trabaUlo de restauração e de- 'Isenvolvll11ento. Entre êles o sr. Elpídio Barbosa, como
o 'ho:mem necessário no lugar devido. Velho conhece·
dor dos pro'!jlcmas de educação, identificado estreita
mente com o seu meeal!isl11o, técnico experimentado e.

idealizador de planos adequados, apreendendo o rumo.
direcional do govêmo, armando com o meS1110 esfÔrço
construtivo e de1e recebendO' decisivo apoio, tem con.

seguido executar tarefa de invulgar relêvo; que não de.
verá, ne111 poderá s,ofrer hiatos prejUdiciais e ruina.
dores.

Através, assim, dp, reorg.an:ização, dá rnod,ernlz.a
ção, da régulamcntaço,o, clâ ("'Ol1struç�.o de esLàbeloci
mentos tinais 'e citadinos de enSi!10 lnimátio e 'Secun.

,

dário" disseminados em larga'escala, .aÍéo:i.nc\Rl1oo ti'írll'\s'
os pontos do Estado, os de menor censo populácloniÍl
mesmo,' o sr. Celso Ramos realizou e continua reali
zando avultado trabalho de recuperação, em constante.
movimento, completando, COm rapidez a nbtável efi.
ciência, a operosidade patriótiC3. de Vidal Ra1110S e. re

pondo á terra catarinense na situação dignificante de

que .

nu�ca poderia abdicar,

É possivél que o negat.ivismo de :pmitos, por vezo

politiqueiro, ret'eime, em sua fàitll1 tOl;hi069J, em d(lsme
'ecimento da mag11ifiça ação criadora de quem mais se

tem preocupado com a grandeza de Santa Catariná, . hl-
diferente qritic1l maldosa e de si mesma inconse, .

acl�ti-ca. Entr�tanto,
.

',"allham éloquência
.;." .. ; .. _-, J

,- "
"

.�}'.;'. '.
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Governador Instala -Nôvo
Municipio: Schoroeder

o Governador " Celso Ra- Ministro da Guerra, chegou N'1 Prefeitura Municipal
,mos, acompanhado de comi, ao nõvo Muníeípio aproxí- foi efetuado o ato oficial de
Uva da qUal faziam parte madamente às lO.OO), sendo insta1ação do MunicípiO de
o pesembargador Ivo Crui· festivamente recebido. Es· Schro.eclcr, d-iseUl'sando, na

1hoo Pereira de Melo, Pre· peravaUHlO, na di:visa de. ocas�í"o, o P)'\;:fef:!�) Paulo
sidente do Tribunal. de Jus- SchrQcdel' e 'Jarag1)l'Í do Sul,. Hobol'to .'G�eiptJr ó o Cover

tiç'�; Df:lput�do Ivo Silveil'l1:. o DeputadO J. GÓilq.alvcs" na.doí· Celso Rail10$, que fez
Presidente da Ass€-!ubléüt representante da. região lÜL' USÇ)' ttla pal'avT'� 0111 frente·

Legislativa; Secretários de AS$e.mbléiit Legish,fiva, o claq lçJa Cf�S8; �Urigindo·se 1.0

Estado; Depl\tado� c outras 'Prefeito de Sehroeder, 31', grfl.mÚ',-,l11ÍrrH;ro dei·pessoas
àutóridá.d(i's, .Gfoltcve,'"p.Q' úIfj·" 1"anl0 Il'iGbérto;..Gnefpel G atl- ,q,�p'{eSençiol! p.. :Ole�l�<!ade.
me 19m5n;;:cr, l;U" B'L-h:l�rter, " tffiida�'l'f1n�il�IDl'i. �léJJl . -"_'. i) /'1. .�:--

-

afim de presícÜr a Sole;lÍ�a. de mcn�hl'os da cornitiva '�ÁNqUEI'E'.' ,

. de. de instalação do'mais governani'ontal, que já se

nõvo MUllicípiQ do Estado, encontravam na cidade.
dellmembrado de 'Gu'lrami-

.
rim. Na o<;asi.ão· foram preso
tadas também significativas
homen�gen� .. 'ao Govern!;tnte
ca'ta;rinense por parte de áu·
totidades e· illoradores d'l
localidade.

.

Encerrahdo o prqgrama
estabelecido para a instala,

ção ;Clq MtlÚicípio de Sc11roc,
der loí ol',eroCido um ban'

quete no àovern'id.or c' co·
l;liLiva, no' chibe local, No

Vl1l1'ielltc :f-fÍlou o PrefeIto,
[),�racJ.ecendo f),O .' Sr. Celso

)1;,tmos fJ; ao Deplltado J.
vornador, após .0 hastea·). GCJI!,;alves; que muitQ,:S8 11:5·

menta do Pávilhão' Nacio- fo!:çou 'Ptlj'.a a 'oonci:etiza·
\'lal, uma professora e diV61"· CP,"" almeü.c'!;i 'pelos haN·
sos escolares, ónalt€cend0 a !antes do Município::..a íiua
grande obra adl1linistmÜva
dI:) seu Govêl'no.

INS'l'ALAÇAO

Dirigiram·se,. em, seguid'l,'
as atitcriClades para a sude
do Município, quandó di.
versas homenagens fo'rom
reaiizadas em "homcnagem
ao .Governador, 13m, frente à
PrefeítuJ''1:

.

Sa,udaram o Cá·

.CHEGADA

o Sr. Celso Ramos, vindo
ele JOinville, após' a mia 'via.
gen� a CnÚtib[l, cinde, jUll.
tarnentu com o G0vcl'naclol'
Ney, Braga, recepcionou o

em1:!.11c1paç110,
O Governador Cçlso Ru·

mos rétol'l1ou à éaj:Jitàl após
o almôço.

Sub.esta�'ão abaL-xadora de Lajes, la. etapa de 12.500 MVA. Estará pronta, ainda no

corrente ano, para receber e distribuir a energia gerada pela Sotelca em Tubarão.
(TEXTO NA 8.a PÁGINA)

�-_......._-------._,-------- ._,_._--,---�-

Celso Homenaueado na PM
o Governador ,Ce��:) Ra- tar do Estado de &ant3. C�'\ol11ÓS foi homenageáclo 011- tarina. .

tem Com um almoço, no Sua Excelência o Sr. Go-
Quartel Gcneral da Polí- vcrnador do Estado {·:li re-
cia Militar,- oferecido pela
Oficialida<l!e daquela .Cor

poração, em agradeci
mento à nielhoria dos nÍ
veiS salariais

. outorgados
em agôsto do corrente.

A homenagem estcndeu
se aos componentes da Co··

quc ebborou a

Aumento ào

gemo Doim VieIra, S,e'ere
tário dá Fazenda, o Sr. Pi
retor do D.OAS·.F.· o sr.

cebido pelo Coronel Elvídio

Petters, Comandante Ge

ral da p. M. e pela oficia
lidade presente, às

'

12,15

Presidente da Associaç§,o
dos Servidores Públic!ls, (].
Sr: Chefe ela Casa Civil �

o Sr: Chefe oa Casa ,Mili
tar.

horas; com a

de estilo.-
ContinênCia '0 :Comando Geral, Ofj-·

qialJdade 'e P;aças da Po

iiéla; Militar dernc-nstram
Foram convid!.l.dos, o Ex- assim a sua

{) fiàg'l'L�llte fiX� áSIJcctQ 'das alas 'recCin-COl�struidl\s }Jara aguere modelar'
.

. , ,

Estàbêfecimento' de Ensino
.

..

Celso' pres�nt€ ..

'

a- chegada do
Ministro dâ sijer��' �m ,.Curitiba

Confotrne, '.' foi B.n'1T)1amen·
.

.

"

.

te divüÚ;a46, o Gov�ri1ador
Celso Ramos, a· convite do
Comandante da 5' Regifto
Militar, compareceu, mI, Ca

pit'itl Paranaense, às hon�e

nagens prestadas ao Minis-
.

tro da Guerra, General Ar·

tur da COStl1.e Silva, que se

fêz acompanhar pelo Co
mandante do 3' Exército,
Geperal Justino Alves Bas-
taiS.
Os Governadores Ney Bnt·

ga e Celso Ramos, assIm
como o General Itiberê. do.

Amaral, Comandante da 5"

Região Militar
,
e autorida..

des' civis, militares e ecle·

siásticas, recepçionaram o

Mjnistro da Guerr'l, durante
sua estada na cidade de

Curitlba; pai·ticip'ando de

tOd0S os atos que marca

ram ,'a prescW:3J daquela au

toj'id'1de no Estado do Pa·

raná.

lUomeIi�o em que o Governador (:elso
.

&amos mantinha
ngriulã,'cl pa!estra .com o !l-Üll1al' da l'a,;(a lta t<nc,,·�. \A.IJ.

. tO!) ue Paulo. Dutra, Agência Nacional). TEXTO NA 8." PAG.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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RIO, Apelo da Confede--' A oportunidade. do apelo . brangJndo os vários set��('s ao encontro dos legítimos

).
"

. ra:çi�' Nacional" do c�üfér-.' da oonrederação
.

Nacional' da. atividade empresarial. .A ' ínterêsses das empresas,
" '. , '

•

cio 'ao Ministro Otávio do Comércio é reflexo da entidade máxima do co- dispostas a contríbuír para.

." GGni\reilll de 'Bulhões pede a 11��essidfl;4e de: ser evitada mércid está convenctda ' de: que o Govêrno' leve a b')!!l

'/" Confte�cinLlrr//1C' Sor;,lic revogação da CIrcular mi- tôda confusão no. entendi-
.

que a; contagem dos pra- têrmo a política de com-

f;;/./IVv ·lAU/J.J niB1i�l'i·al GB�12, de 14·do menta dos empreséríos das . zes.rnos têrmos preconíz a-.» bate à ínrlaçào e de restau-
A repercussão da assinatura do . convê- corrente, pela qual fic ru diferentes regiões do Pais . dos pela Lei 4388; em' sea . ração financeira.:;m que

ni,o entre o Comitê Técnico para melhora- �"
' ,

..

U(
. .

estipulado' o'prazo de até a iespeito'daqueles' prazos,' Art,'12 não só atende: ao
.

Vossa Excelência patríotí-

d
. .

�
i.

.

15 á'e, outubro para a cor- Dili a CN que o Art. 12' ela .

era'rto, como virá, também, � camente e'stá empenhado".mento e .pastagem de forrageira e o govern.o
.

,.

'.:

'. ��
. reção mçnétáría dos ativos Lei 4,388 fazendo . referen-

de Santa Catarina, através da sua Secretaria I
.

dasyemprãsas. cía jexpressa as "lei e regu-

da Agricultura, é a melhor. possível no' c;)'['.. .RIO: - }\oonteceu 1)0 "Golden Room" do Copa- :Em defesa do pedido,. lamentos fiscais", abrange

«abana Palace, o VU.o baile de Debut�ntes, promo.· a Oorrfederacão invocou o
.

todos os díplornas de natu-

pOJécnico da Autarquia UBL - Projeto Gàdo ção do colunista social rill.rão José Siqueira Jr., em
conflfto entre o que estabe- .

reza fiscal; inclusive, eví-

Leiteiro.'
.

benefício ,da Enfermaria da .Santa Casa, do Profes- lf'::e' a Lei 4.388, de agosto .dentemente, a Lei n? 4.357
. .

SOl' Ivo .Pitajiu - A noite de eleganeía e caridade último e aquêle prazo fixa- (que a Circular GB-12 ro-

Essa Autarquia, como 'executora' do' pla- quando sessenta -e uma Menina-Moça, estreavam do ;:para circular. Enquanto curou JJ;gulamentar). As-

no de .assistência .global à pecuária leiteira na sociedade, apresentadas pelo mestre cerimonial' a. l�i diz que o prazo sera sim, .. terna-se insubsistente.
. sr. Ribeiro' Martins; teve como" "Patroneses" as contado em dias úteis, "ex- "a ·det€rmiJaacão " da oírcu-. ,

têm todas as' responsabilidades dêsse setor, E�mas. Senhoras: Embaixatri'Z 'da Argímtina, Caelos ) cluídos. sempre os . dias· em . lar mencionada, que mérc-
- .......-----------------/--

Ue! ponto de vista da execução que o govêrno Alberto· F.ernamltez,. E�nba1."atrj.z do, Ceilão Appi3>h . que não houver expedientr :

ce ser revista, não só por

aprecia como objetivo de unia meta, das .. 'qu;<�
Pathmara,Jah, Erubaíxateía, dG' Paquistão Be�m,' nas; repartíções, federais", a esta. razão, mas' também
Mt,l�'shel:l' Embaixatriz de:"PortllgaJ)oão" (\e Deus .Ra-: circular entende ,qüe o prv-. -tendo-se em conta que :;, '3

qualifica como mais-importantes. mos; Marta, Rocha Xavier .. de Liipa;; Maríazínha. Guin- ZO', e de. 90' dias. >

.. (n{�didas precoriízadas .

têm .

.

Uni dos maiores•.sucessos, no estado da

C
' . -. ,. A t

.

UB'L .

le, 'HeJia.. Fernandofi,' 'Marilú.'Pitánglú, Í\1arechal Nel-. '. "pr..afunda reperclssâo na em- GlI'anoabara, no mês de ·J·1I1.1h..'0, fOI' a' "F·e·sta do
cm seus. re,cu.rsos, a u arquia .. .:-. -

, . lA.

so� de-l\1'C)lo, Alfredo To�né, Lúcia Alencar Câmara, ARGUMENTAGAf') . IIl:êsa' em geral, cuja dis�

Projeto •. Gado Leíterso, -já. desenvolve'i ativi-. Horá�io Ca�vgtlho,.rr., JQsé·Luiz.'l,\iag·a:lhães Lins.e , persão pela vasta área, dg Chopp", realizada 'pelo Centro eatarinense

dades & :furmaç_ão' e melhoramentos de. pas-: Ti1.arcunS· Mág'�Ulãe:s Pip,tó. �eplieselltarites, dos . Esta� " território nacional lhe 'qífi- "- do Rio de Janeiro.
.'

.

. .. ,(ht�', es�vbr.am pr'-1�ente a' i11Gvi�nêl;ttada noite de ga· culta o cQnhecim.ento· ,dás dtagerrs de fO�Í'à:geiras,.
'

.

'

�a, ,do coucelhta(1:O' Calilmsta e-,Sáuta Catarina num . __
. inü<vações em prazos ciema-:- Agora, êste m,esmoi.centro, na pessoa e

Agópá� C'ortrQi�end'e ·,.e aprova- .. �s"p'o'�sibi-�·' 'convite :e�pecial sre. fe� loepresenfàr Jel�
.

brotmbo '

\')..
.. J siadal,11ente exíglJOS",.. seu Presidente, entrou:. em contato com a

.

,
'. Gléusa TI:1ID' da Costa; .

.

. Cl...J
_.'

.

,A. firma a Confederàç'ão, A CId FI' '1' f'lidades de:ampliaç�o 'ç!ü,e 'vai :obteJ','através' �.....-
'

ssoeiação �ora e'· orianopo IS, com 111S
•

• '.' Q' '_
• '.,. .,

e
,

. -.......;; ao�.Minist.To Gouv€iaede'Bu- .

do convênio- firm2�do com o Comitê ,Técnico
'

"

.

AI.tátn�nte fé:t�jadÇl',rios satõé,s da. Sociedade Hí·

�
" lhões que o seu objetivo ':é de 'uma aprssentaç�o ,·naquela cidade. '

.

. .,'- . ':,. . .'
.

. .pi'C<:l. BrasIleira, Ç). anive�'sái:�o de .Carl.i::is, Eduardo, fi· 'l I b
.

1 1 C" 'f C 1
'.

donde atuâm fécnicós"dá USAID,.-:Eicritól'io· : :Iha do cita) ,Jose.'.. Rdd.olp·110 Câmara 'Lúcia.' co a ,orar com a sua lar -

om es,e ·m.esmo·· i'm, O ora vem e
" .

.'. /'.
1

.
rada acltninistração" para .

,

Técnico, 'de Agr,iéultura; Mnistério- de Agri- que as reavaJi,ações 'deter- lançar a campanha- "Pró-Arte-Coral" e q'i.lE:
.

. Sachn.s, o pia.no. das �oite's' cario�as, inau ....tirou f d
. ,-

dcultura, cooperativamente. ,., minadas p.ela lei se. p:uo- visa r"ngariar un os para aquls1çao· e suas
"Castelinho", o bar da praia Ipanema que está rc.u· cessem em tod!} '0 Paíscom, .

A' assinatura' desse convênio
. passado nindo g'cnte bem.

a. neéessária. exatidão,.l.._.' novas· toga.s, podendo, assim , apresentar-se
ORA. TELl\-fA ·C. PEREIRA ...

no gabinete do Dr. Luiz Gabriel, Secretái:i6 Clínica Odüntoló1..!ica de CrI c0ndignamente ao público çarioca, e também
Uma recepção na Embaixada 'do Ceilão, reuniu

da Agricultura, e- lá estavam presentés: o: dr. as Debutantes do Baile qficial do. Barão José Si. ançâs e AdlJ!tcs
... em audiç�o 'ele gala, aqui nó, Teatro' Alvaro

D 1 S 1 1 f d· S" queira J1'" e convidados da Embaixatriz Appiah C:msultório: Rua Tene'!ltf • d C Ih
. UTVa I-b11riques da i VR, Cle e o e,l'vi- Silveira 28 _ 1.i) Andar - 60S""" Dr: ,'J\L·r,Il.·1 e· arva o.

.

Pathm'1rajá. Foi ponto alto da elegante recepção, o ·1 I ti 11 \) t� 1 !j � ,
.

.

ço ,Federal de Promoção Agropecuária, ,dr. "Sa111" trabalhado a ouro usado pela Embaixatriz, Fone 3798
, - . , Os bonus .desta ,'campariha, poderão s:�t.,

Marcelo Mendes, do Escritório Técnico, ;de d��o�,om
sua classe e distinção' cativou os cqnvi· !:��8�:ámente .com horl 1'��TA� �!C� \:��!E zn;: j adquiridos com os elementos·. daquela enn-l-.,t

Agricultura, dr, Belizardo Ramos Neto, çhe:" às 18 horas dade.
fe da Fazenda de Criação de' Lajes,' l\EsGt;:l'
William Olson técnico dà USAIDE ,foi' rece-
bida como já esperada �l �S�l::: maio de 1963

-'l.léllldo se realizou o Encontro de' Plant;>;""· .

,
.

mento' para Desenvolvimento da Produção
Rural. "

i
I

Fe.stejaram sábado último o transcurso'
de seu feliz natalício, ocorrido," respectiva
mente, a 22 e 25 do mês próximo findo, as

'interessantes e queridas meninas Maria Inês
e Isabel Cristina, extremecidas filhinhas do
nosso .sstimado. patrício Sr. 10. Tenente Far-

•

macêutico Gilvando Pupe, digno : chefe da,
Farmáeia do Hospital Militar de Florianópo
lis,' e sua ;Exma. esposa Dona 1"elmp. Ramos
-Pupe.

.

.. "� �_', ��••
As gracicsas aniv·ersariantes ofereceram.

as crianças suas amiguinhas, lauta mesa de

doces, téndo também comparecido à resi

dê�cia do distinto casal, no bairro de Na, ·Sa.
de Fátima, do' Estreito, para festejar o grai') Vende-se uma casa pré-fabricada s;t;
acontecimento, exmas, famílias amigas dOJ a Rua Antenor �orais, antiga Arpoador
pais das aniversariantes tendo sido todas Bairro Bom Abrigo, com oito peças I insta
muito obsequiádas.

. -lÃi.• r� lações completas e garagem.
__iJa""-- sra. Ma.ria Zélia ·Fran-

____,--,_-----.----,.......--�--�_.

�onii
' .

"rr� .f ' .

- sra. Alba Grisa:td 1'102:0: C'
-

- sra.,,:M'arüil· das (Neve: omunlcacao
Rosa.

.
" '11 .��

.

D B h
.'

d"_ srta. CIeLH3a B:;i B�r.;" , ona et y comunIca a lstmta clien-
bosa

. '-., ;.! ;:'::��" tela que:� partir: de lo,-lQ-64, ajenderá no
- srta. HegIna PacnCf3,., Ed'f" 'PROBST'1 �, '

V' t M'
_ srta. Eli Terezinha ME-" 1 IClO

'.
. ,sa a \:., a rua IC or· €.1-

deiro::.. 'liJ:: reles, oferecendo seus servIços de massagel1s
- srta. Al1n�e:!���o :R.�.' '. e ..l,j_m,gé�.ª-�� pel� .

•
- . .', "j ">""--:;

Convênio é "uma esperança, por- //
'isso foi bem recebido',

.�

Ei1tenc1e a eqUIpe técnica,
natura :lssse convêni..o, e a organização' ,de
maiores recursos para os Projetos de Forra

geiras, ,que 'já -são
-

desenvo�idàS tanto pa 5-:2-

cretaria da Agriculturc( co.1'0' na Aufarquia,
UBL - Projeto Gado Leiteiro. Os obj-etivos
a alcançar, já são os sobejamente eonhecidr:s

pelos s,enhores criadores,. meTll'õres- pastagen.'-'
para animai� de boas raças, quer . sejà pa.1'a.

carne, quer seja para leite ou raça mista .. E

através de melhores animais em melhores
I

pastagens, se cumprir. os alcances estipulan-
dos pelo plano de safras: mais leite, ma13

carne por preços acessíveis a um malOr n{i

mero de consumidores.

MENINA MARIA INES E ISABEL CRISTI
NA.

/ .

FAuEM ANOS HOJE:
.......1

- sr. Nadir Goulart Neto
-- sr. fUaor Marques de

Souza

- sr.

ra Cruz

/
Walter çle Olívei-

Newt.on Almeida

-."- ..._--------------�.-

,1

Lê ou EstudaMuito?

AliVIO E- FRESCOR EM CADA GÔTA

.

"FESTA 'DO {HOPP"

. Evandro Castro Lima, participará do esperado
"Show" montagem de Carlos MachadCil e Gise!a" Rio
400 Janeiro".

----------------------------------�--���--�--------------

Paula Bandeira Maia, acab'3. de ingressar no Curo
so de Recepçionista, sob a direção de Socila,

Ribeiro Martins e' senhora, em s�u confortável
apartamento, reunití UlI?- grupo' d.e amigos, para um

jantar, americano. 'Ç>ona Ivone, dest'!-cou sua eleg'âri.
cia com nJodêlo em mosselina 'preta.

Santa C$;"lrina' também 'terá sua representante
no bai�e " 0l'cial,

das "Debu�ante;5", fe�ej,os dp ,4,0
CentenaTlo a cldade _Maravil�os� .- Estamos infor. r

mados que promoçao de Rlbeu:o Martms contará
com a p'1rti 'ipação de cronistas sociais do Brasil

'<"*"li ii SU-
O simpático casal Laercio Gomes Silva (i\na Ma·

ria, em seu luxuoso apartamento, reuniu mn g-rupu
cI� ami,gos� l?!tra um jallta�' americano. A beleza �la
senhora. Gomes Silva, ex·Miss Santa Catarina, foi
assunto na .recepção,

•
,-

'-_.

Na Galeria Villa Rica, "Tana" inaug-ura sua. ex·

posição de tapêtes.

Está bastante movimentada a semana com os

preparativos pàra o batIe das "Debutantes" do Clu·
be da Colina, (Lira Tenis Clube), sáb<tdo próximo.
A responsabilidade da apresentação das Meninas·

Moças, a sociedade', está a cargo de CelsO" Pamplo-
na.

Procedente de Curitiba, encontra-se em nossa ci
dade, o simpático casal sr. e sra. Ramiro Fernandez

.

.
.

(Ema) ..

No Golden Roam do Copacabana Palace, as

"Irmãs Marinho" e EIem oe Lima, foram aplaudi
das durante o movimentado "Shaw", no. baile das
Debutantes de Barão' José Siqueira Jr.

GANHE UMA BICICLETA
OUVINDO AS 18,05 HORAS A
RADIO ANITA GARIBALDI

" �

fs���'Q- ���Ull'U-�' KrRlE�rE.. É CLflRO QUE FIlLtlMOS DO
,. .

.

fjUEiJi "'� O(�V[O� :. SCUSSEL,. PORQUE.' DE FATO. ESTJ\
itfOUIILIOIUJE' É .1f\lÉDITt\"'EM . FLO-RI"�ÓPOLIS E HEPRE ..

SE�Tt1 �. M"�EIR� 1VIt\IS (ÔMODt\ DE (OMPRJ\R ÓCU.'
L,U���QTI(" S(USS'Et J\ ÚNICtl ESPECIALI..ZI\Dt\. tlLÉM
J) ��PôSSUIII O· MfUS- COMPLETO E tlTUflLIZf\DO .". ESTO·

,,��»� PRlltt1,· COI.O(Il.�, SUÁ < DISPOSlt�O M�IS ÊSTE
SER\fI�O : .

C. R. lIMOENSE
CONVITE

DOMINGO PROSSEGUE O SUCE'SSO
"A MOCIDADE SE DIVERTE"

INICIO - 19 HOnAS

CASA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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.. -"

-- ....--�
;, , .

. ,
e s,'ca e · ......... ce�nos��,J� ,,c

3.0 de ,Uma �e. �·coDhee�to,;:dC'o.,. �(�',um."'d. (qUflqc'�ClI�'e'pef:f��'
__': DOira!ia (�,.. 'c1úet�81,� ,lucrettftS ;que', quetrasi'. ""

'

j" ..". ',,;-.lil.,
Jom.,'A)1g'e,,10 Ribeiro 'grande parte notv-tlU'o•.a�, é &'Pesca. Dq)s'�, pode- .

Dessa ,\riagem.'",de',estudos
,

remos retirar grande parte' deverão: participar,
'

a1�m, de :
dO$, a.ltméntos 'que,contém ltlIementos da,UNÉSCO ('Pro- ;
:pro�inas e que"naturalmen-' fesaeres), < pElscadOre8' de ':

'

�.. SUbSti�ão as diversas' nouàs CoIO�'e, 'como, bol-
espécies -de -cames que uss-: sistas, jovens de outros pní
m6s, ria' nossa aliIn'etação.· ses da América do SuI:' Du-,

"

I.
'

" rante esta mesma viagem os

Assemble',I'a, Geral' Extraordin,ár. ia E.' bastante auspiciosa a alUnos' terão oportunidade
notícia estampada na Fo-' de serem iniciad�s' em' na- ,;

C
' .....

"

,
. lha de· Saci Paulo' e .que se

.
vegaçfiO, conduÇão de moto->

,

onvocaçao·· reiere' a -l.1:llla' entreviSta con- ' !'M, .� e .tecnclogía
'

do�,
,

"
. : "',..

.

, '. "

. ciediÔ6 pelo 'Uqstre Capi,tão pescado.
, Pelo .presente edital sao convidados OS ele Mar � .Gue:ri'á Paulb' de ': Além disso o Comandante .

senhores acionistas da Fábriea de Rendas e Castro ?4qr��r�' da'
.

Silva,
. �ulo �e :castro ,M�rei:r'_a �a

,

. ,,' . "

• qt,Íl'I<hdo de Seu' regresso: da . Silva. disse da oonveníêncía tBordados Hoepcke S. A., para reumr�m-se . Eur6� ,onde f�i partíoípar, . de �ser estimulada'a implao-"
em assembléia geral extraordinária, 110 pró- , � .:IIrR�união;.ct'l: Comi�são .' tação,

nas nossas �versida- �

.' '.
.

." ,,' ,'" ,
'

'ás' ' OCea,nografics' Intergoverna- des, de.we>gramas que, ví-,XUUQ dia 12 de outubro «lo corrente ano, . mental' 'da: uNEsco. " sem a fOrmação de o� ':,! _

. 10 horas,'. na sêde . social, à. rua Fel,ipe "". .
"

. gráfos..� própria organíza-
.

'
,

>

Schmidt N° 139, nesta capital, 'a',mn ,de,d�,. , ra?�:t��'��S���O��i�: :�oad�e��o�!::: éc���Z:�:
liberarem sobre a.seguinte '. . .

. dá Sil"a; oc-upc5u:-at:e há pou- dánte;� '. '.

ODDEM DO D lA ' co temPQ, o"'cargÓ'<$e SUPi3- . E��mo�, por ISSO, d�ndo ',:,
, . .n., ; � ,,,' . rintlmdetít�' do" ·DeSeÍl'VolVf- os prímeíros passos no ruo

.

1) - Aumento de .eápital soeíal; mellto' dá.· Pesca,' (�uçlepe). Ilio\c�rto e que é, sem dúví- :
"f' dto· E' uma' das ,majores .autorí- da alguma, um fato oue de-2) - Re onna os estatu s,

. dades. brasÍlelr�s \�m ': maté- . verá .IJ.;e.recer· a atenção. e ;;

3)' .;_. 'Outros assuntos de interesse so- .ría de pesca, e de�oceanogra- boa vontade de todos qt;i

cial. .

'

,

'

fia., : -,
' .' ": -\: estejam imbuídos dos 'fh

. mes propóSitos 'd� fazercora
.'

Florianópolis, 2.9 de setembro de 1964. Por suas declarações: 've- que o Brasil 'venha a ocu,.

RudolfO Scheidemantel r1f1camds que' em decorrên- par a posição de destaque
ela' do': havido' naquela R�u- que deveria merecer em ma

nião
'

será le�ada· a efeito; teria de pesca. Embo.Úl um '

Diretor Presidente nos. mêses "de.'· novembro, e país d0S maiores 'não apenas'
dezê�bro 'do.· .conrente .ano, em extensão. terrítoríaí mas,'6. 10. 64 Umar�agerq. de estudo. ocea- -também, em extensão corís'

'

nograríco: e de. pesqUisas' de . teÜa. 'OU' litorânea, estamo�-

pesca ª,O longq de 'no.sso lito- col<;>cadps aléin do vigéssi:
ral. Tal vütgenÍ' será 'realiza- . mo lugar: na produçãe do
da a: bo.rdo cio. . :·�A.l�i1-"ànte .

pescado conforine dados es

Saldati!la�' qúe, graças'à Ma- tatísticos apresentados pela"
riima de' Gu,e'rra;- fói- trans- FAOr"(Organização para a A-

.

t-orn1ado' em. n'l;lVici, de 'pes- limentação e -i\,gricul tura ) .: .

As'-!o�ble'ia Geral Extraordinária r.eferentes ao ano de 1 ri61
.

""..,
se éonsiderarmo.s apenas 0.5 .

Convo.�ação
.

países da América Latiná (fi
'

_,
Pelo' presente' edital são convidados 08 estátfsti�a citada se referia

·u. todo.s 013· pàíses pesquei,senho,i·es acionistas de' Carlos Hoépcke .S.A� ros), 'v�riiicarefi108 '. que o

,_ Co"mérc,'io, e ."Indústr.üi, para ·reunire�se em Br�'SiL�pas!l).em o.s- kitores),
ficou "colocado,. [linda, emas�blé�a geral �xtraordinái-ia, 110 pr6ximo "I terceiro' lugar" tendo a sua,

.diã 1� de outp.pro ''do correnté (�i1o; às 1§ ho- ,., '" �rehtc o··perú e o Chile. '

"

, ,

(Continua),

,',

ras, na séd� social, à nta' çOJ)s:�14.eir9 M,afra __,;.; ,....,....�---',_� .....,_�_..:_.._

-.tI 11:0 30; nesta céqJlt?I,. à' fü;�i': de' deliberarem,

sóbre, a segl,unte:' , ',... .

,'';F: ' -:;"<:.t ,:",�"·.6RDEM-iJfJ' DIA-
1)'-.�"ÂiUnerii9 do Cápit'ál sociaL
2) - 'R�foinl_8 dos Estatutos;· .'.-

,

. _.3r - ,Qutl·os assuiÚos'-de' uít�1'esse, socia.L
Flormnôpolís1 ,2�',de �ete-mb�o'de�_'l$�, ,.'

.' 'Ituiabllc/' $clJ.cidelllaUtel.: -:- Diretor' Vi':'
v�,Pt�sid�rite :,n�,,;-e*�rcicio �: ��7�de�da.: " •

" 'i '�.�",' ", '. :i';�,>;:': :,,' �-r, "nt�i4}�4f#,��\,1f;�\��:

o

Fábrica, de Rendas e Bordados,
. ,.

,HOEPCKE S.·-A.

r..

v Eis
. â�7 proezas que 'distinguem o nôvo

TISSQT Seastar7 Seven OODQ,D'iJ'ffim

�'l ;
'
...

"

1 .:--,

'i'_

.' I Rev.ólu.c:ioná.rio mecanismo de ""CaJi;�r� (ir-iro
Ti�soe·. s&bre ó qual'é montado o (:Fc;1! :;\'0.

<," de co.rda,automática OU"O caleildário-r<;. ',)05.

,.: 2 É'� �'ve(lette" da fanl�Sa !.inl1a T;ss�t l>1iújc/I' .••,

com tradição. de precisão' � r(lbu�:c:z ;Jdqúiri-
,

das' nas mais dú.rás· pro.vas' da úitíma g-uerra
. :mundial.

.

..':
'

J É �m relÓgio rea1me�te origil;a).c JUXIJO�O - re-

,

.: 'pare o mostrador ,e 'ppnteir:Ó,s ... são dc luxo.'
I "< '. " /.

4 C� de uma s6 peça; daí resllltà U1l1 r�Jógio mais'
- : fino., mais elegante e, sobretude, mais s61ido.

,

S Devidó à 'sua éaix.a - de' uma, só' peça � tem

maior ,irtigermea:bilidade, pela: dünüláç�i{) do "

.fundo. e dos orifícios. para pat;afusos d.ls caá..as '

impenneí.veis co.muns.:
'

, 6 Preços bem' vant,ajo.�os para' �eJ�g(os' '�Je tã?
alta qualidàde. Conheça-os .. ,. voce Ücar;l adnn
,rado. Ficará convencido,:

7 Ser,'íço mundial de vendas e manutenção.'; en
t,e RS melbores rdojoarias de sua cidade, cer
tamE:�Jú: vod: cncoJltrará os mais representati-

.

vos' modelos Ti�,sot ... entre os quais o. nôvo
Tissot Seastar Se·rxn Militar,

� :, '

CA'RtOS HOEPCKE'S. A. '

. .' ComerCio e Indúsfria '. .
,

Tisso.t' Se,tsta,. Se·ven Militar ao. seu dispor 1:1n

do,is modelos: o convellcional, de co.rda auto-·
·

mátic,a e o V;'sodatc que, 'além: de automático,
· rClu calen'dário que marca o dia do - mês. "

.. �'

I
"

.!-." "
I
I

:_T-
TISSOT

t�
,_

[J��JO CbDílffiOO

{

� ',! O··T·",'M:�i �rl'O�"'t�U\�jt'I�'�O:I{D�'êrt �.�; ;/,
. \",,' Ifr'o/ :' ,�J �,I'"" ,r' [;:'

\
..
'"

\" ,�' i

�en;ae�se ',; itln�'-prbpfi�dadê "sit1táaà� 'l1á

rua amtos, S�hl.Yk N():.:i26�, 'li!? ,É$eyeÚó�:. _.( � ,.' , , . ,.-. " J, • .' • " "-.. �� • __",..
.,. _

,,_'
.

j' ••

'com ó: �t�ei1q ·;n:iedindo· 6V�d.í-ós, de.: fre�te
pot. �o ilpêtr6s' dé Iürid.h '�' Çâ�a ,técelb'ê(,i):�
'truida com 11 peças; garagem é Podio, habi�
tavel. Tratar no L�àl 'ou Pelo telefone 6231-

ALCINA FORMIGA

Missa de primeiro aniversárIO

Os Irmãos e Sobriilhos da pranteada,

,,_.'
... ,'"

ÚfERTAS'OA SEMANA
I

OFERTAS DA SEMANA
�ÓFE�R·.T AS' .r) A . S EM:AN A'
O FE R .. T A'S' O A SEM ANil
OfERTAS DA SEMANA
O F E R TAS O A 'S E M A NA. :. '

O f E R TAS O A . SEM A NA, .

.' ;'

O FE RT AS O A SE MA N A' . ':. ,

OFERTAS DA SEMA N'A: i,'
.

•• r· 1 .. -

O F E R TAS O A . IS E 'M A NA"
,

..
,'�.

O F E H J A S O A,,' SEM A (\I A� I" ,;'

� < -

" . Segundo, a ordem ele ser,
.

viço, "a liquidação do débi.

to, �m qualquer caso de a.

d
'

I ção fi�cal, quandó não hou-De o�c!erv- "do Sr. pí1'eto1' o· Dep81·ta-. ver aiil.da deci�ão da auLori,
mento dá.

.. F�enda, to1':9.o público que, du-· dade para julgar o proce:s,

l"ante � corrente mês, se procedel'á -nêste De-
. so, poderá se,r feita I\ledian-

, I ,
te pagam,ento- da importân-

: partamen�o�_� cobrança dos impôstos e ta- cia jUlgada devida pelo oon-

xas acima mencionados.
.

tribúirite, também com
.

a
redução' da metade da mulFindo o:p1�azo acima, os aludi9,O-S im·· ta 'lplicavel à parte conside-

pôstos t�as serão acrescidos era mul�a de
"

rada hão litigiosa".

20%,
'

..DepáliaUlento da Fazetlda, 1 outubro de _",i

N d d1964
.

- a a e
AURI VIEIRA REBITESCHEFE DO SERVlÇç. DE

.

CONTRÓ=
.

'.",

tE DA TESOURARIA

4��, TRIMESTRE DE 1964 i\LCINA FORl\UGA,, '"\ ,.., �_ r,.
�. )\ � l

.. "
,

'

.. I .

Por ocaSlaO da passagem do pri.ineiro·
· aniversário çle seu falédmento, convidam os

,seus parentes e éUiligos' para a MXSSA que
mandarn IeZar lia'Catedral Metropolitana no

dia 8 do corrente, 5.° feira, êls 7 horas, em

iii.tenção á sua álma.
Desde já agI�adecem aos que <..:ompare

cerem a esse ato religioso.

('
, '

\

, :

, :

8-10-64

Fábrica de Rendas e Bordados
HOEPCKE' i A,

E:ldja, em seu carro
Lona de' freios COLADAS
- 60% 'l'lais no apl;oveita

.

mento fias Lonas.,Escritório de Advocacia
IVO d'AQUINO
lfUOO ltA.MOS FILHO
CARMELLO BARRF.TTQ DE A_LMEI·
DA'

' , ..

I •
.

.

AV.AT,MIRANTE BAUROSO,90-:·-- �o an,
dár. �=-���--�-

ASE.embléia Gera! Exh�aonll!!á!;,!2
ConvociH;ãu .

,

,Pélo pl'eseÍlte editál
�

sào COl1v'ocados os

senhores acionistas' a' comparecer á séde sc=
cial da Fábrica de ,Rendas e Bordados Hoep
cke S.A., á rua Felipe S-chmidt 11.° 139, !'les�

ta capitaL no dia 12 de outubro elo conent2
. -. � .

ano; ,ás.. 14 horas� ,afim de} reunidos... em. as'-
�él1bléia 'geral extraqrdin1iriaj delibel'arem
son!'e a seguint-e�:,

;
" QRDEM DO {)til

a) '� Eleição para cárgos vagos na diretona�
,b) '-. Oú#os as�unto.� dE: i!ltereu�� ,�qçi,at�,
Fl '1:':1 'hopalls 3�'

.'. . ,

'�";"':,�, �

.. ,,:::��?.'�.:, 'iJr.F,:-�}�<,,1
:' �l1pir1 ':'mau!0__ , .. ,
c__�_ e 'm

CASA: DOS FREIOS
Rua

. S�!1tos Saraiva 453
ESTREITO

"

v

PRATO "COLOREX'�
I

,PARA BO,LO'

�i
•

..

Telefones -= 4237�4 e ::i25095 "

RTO DE JANEIRO -- GB�

,.'.

.

':YE.NDEi. v

.'H_

Um te&.�Í1ó be:rtt iobilkirdo 1�' p�te 16'*
síclenciá:r d�, prâi� de, ltagWt� {togtiel�ê$)'
c0!i1, l:iina cOl1strirçáo ir:J�.. .� e gçp,·agenL ,Tt;z.'
t!\lT.-··, ...,' ,:'" rt rri'l 'h';"""

,

,,<+'"
". .

,,� 0,l!l ..O ,8.,. __a�__,�_tq_ _

< ,

"""':.,'''�=���

....
-

Cada . Cr$ ·.870,O(),: !
, ,
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Radar na I )

II:: .1 Sociedade,
���--��-L�����e-�

BRASILIA _:_ o presiden
te da República assinou (�e

creto aprovando o novo re

gulamento para a cobran-

O CASAL' Dr. IV)berto Os relatórios .oríciais enu-

(Maria Helena) F'arm" a- meram cifras, mas não ín

guardando
.

para .aneiro terpretam tatos. Estes t�ó
,I

A RECEPÇÃO foi' ,COI:l próximo a, vístta ::la "Ce- ricos, apresentam soluções
um Cocktaill, oferecido pe- gonha", cdm, o segundo postiças, O que os teóricos

'la eleganjíssima dona herdeiro. querem é co-produção: por

Lourdes Catão, que recen- isto, não pretendem-," ferir
ciou gente de' sociedade: ') E POR 'falar ,r::J Dr. Ro- , os- produtores. estl;allgeir'os
os mais destacados nomes 'bert úF:'>rta,. :-i5l3,' Assessor' (J:u.e atuam livremente \em
da imprensa carioci. O" TéGi1ieo . do "Mi.ll;s:'l'ó:' da-," nosso territó;io,. talvez ',o
motivo' daquele aCOfltecl- SaYdri, :')r: Râllnur.A1o . clt' ',' melhor mercado do' mundo.

mento, é que a a::;f·:;,G'::5. Brite, convidou 6:lte; COll;- Um filme, pode render

está encarregada dO Res- ni8:,:L r�,ra entre'li,'i:/l u_le- bruto, no Brasil, se rigorli
taurante do Estado da tiva COlll a imIircn:';a ca- samente distribuido em -(.0-

Guanabara, na Feira da rioca, c;ue' ac!):l1':�':;':'l !'la. 'dos os mercados, cem mi-

Providência, programada sex';a. -fei;::�" e ('stá pUb!:r:f - lhões brutos; um suceSS0

nos dias 6. 7 e' 8 de no- dJ. �1,·,j8 neste ió,atJl1:1f, de bilheteria renele o dE-,

vembro próximo, 'no Par- pIo. Segundo informaçõe3

que Lage; dona Lourdes Cl"" ULOU em "iJrbHa" do distribuidor da Cinedis ..

Catão, trocou idéias à res-
G;I, t-lJ. ',_,1 "C(1paê�d::dla) tri, no Rio, "O Pagador d,e

peito do que está fazendo o ,)r. JOii:2' Ca�'I:;s Gubert Promessas", rendeu, sómen ...

e contou como será pro-
te 'na Guanabara e Estado

gramado no restaurante. NA NOITE de sexta .. fei- do Rio, sessenta e seis m;-

Na primeira noite haverá ra, no apto. do' t:asal Iir. lhões brutos. É' fácil, dedu-

Comunicacão
-

'

REGRESSEI da "Bela-
cap", após unia audíêncía
de oito dias da "Ilhacap·'.
De lá remeti duas reporta
'gens para esta Coluna que

já foram publicadas _ O

Baile das "Debs" no Copa
,e a Recepção em

·· ..'black

tíe", que aconteceu no

'P�aza Copacabana Palace
Hotel acontecimentos ,que
estive presente. Hoje, des
taco a Recepção que' a

conteceu na bonita
'

rcsí

dêncía elo casal DepuÜt(\o
Alvaro (Lourdes) Catão.

um jantar em "bl(!.(!;(-He·',
custando por pesse'a, vin
te mil cruzeiros;, a segun
da noite um jan�ar C,,'11

traje ce passe;) custando
dez mil cruzeiro;; por ',J("S
sôa e no terCeit(l dL1. \do
mingo) um ahlOç') "br'Jssa
nova" (traTe eSjJúl-Tel, tàm
bém por pessô" ,c'J$trl,,,do
cinco mil cruzeiws. .4,' Féi
ra da -Provid€.ncia, :Jromo

ção idealizada por' Dom
Helder Câmara, LO r;;,o

pp., neste ano ,�()ntHl!l. a

participação 02 vinte e :oe
te países e de tÓCClS e; Es
tados da Feaera(;8a, com

trajes, comidas '; deulra
ÇÕ'il"i t;.picas. ,.'\ ent,rada ,na

Parque Lage, cusj'al;�, �,in

('oenta cruzerr()s. A Cêor
denadora Ger"J ela Feira
á2 Providê:1cia. � a S,'n;lO
ra Marina Ar:u:j'), 'zom

quem conve�'s �i • ":'lxI,)s ini
nu tos sôb.r� aqUf)18,' promo
ção de amJ::ito Nacional e

Internacional. A SEnhora
Lenita' Soares Pe"!,' �·t e"'·

tá e.ncarreg�t�h)� d�;;
..

�� IT�-
cas .da Guanabara e a Se
nhora Mirza Ramos, com

as de Santa (),lt.ar;iu. Na
quele eleg!:w�e acou'oe,j
mento palest�'ei va._,iJ." mi·
nutos

.

com .1011a LOl1l'de:-;
Catão, que por intenl1édic
desta Coluna, convida to
da a sOcledaile ;('�.tari
nense para �oll1pare(:e:',' n3,

Feira da Providencia, qur
será realizarIa 'no' 1"')':'0ue
Lage, confO�j�l':; ,á mei!.�io
nei, cUJa renda Ó:f;�;'. re

vertida totalinpnt:� para o

Banco da Pr,rlldf.!lcia· -pIa
trajava um :)>)nito V�i'tido
em' musselin-o preto, com

babadinhos n'JS :)'�nho;,; e

na' barra àa :o.uia. A' se

nhora Tereza d"' S�JUlJ,

Campos, de (;ai",' e '1 me

talasé, branc!); EIsie LfSf.;:t,
Léa Maria Bonflm, Lilia
Xavier da, Silveir'l.; h1aria
Dollabela Ma1:1D.Yl8., Gilda
da Muller; Il.�lt'i_;;. D,(",rtr:;
Helena Gondim, o caJul
Walace(Regina) Sitnonsen;
Jacinto de Thomes, Rui

Porto; Oduvaldo Cosi; Gil
son Amado; Pedro Muller:
Ester Emílio Carlos' C'3. �!t)S
Alberto, José CarIo; Bq.J.'�·e-,
to; Miriam Gueiros,

(lHE RONDA
A SENHORA Mirza Ha-

Revisão Crítica do Cine

ma Brasileiro

mos, por íntermédío desta

Coluna, convida a socieda

de catarinense para com

,parecer na' Feira da Pro

víndêncía, no Parque La

ge, nos dias 6,,7 e 8,pt)xi
mo na Guanabara" ' Dona
Mirza, é a eordenadora das

Barracas . do .'
,
Estado de

Santa Catarina.

VIII Capítulo

OS PROBLEMAS DO CI

NEMA BRASILEIRO.
(Tirado do livro de Gla u

ber Rocha, "Revisão' Cr itica
do Cinema Brasileiro")·

IV Parte _ EMANUEL ME-
",

'

DEIROS.

Paulo (Iveie) EC)):11h:l, ;1::;811,
:foi comemora"a .; ''NI-,

V1"�." el8 C:�.l1i1ora 8eliad'_'l'
L:.le\l \Marieta) Bornhau

sen, com Llm jantar ínti

mo, t'údemo� destD,car v

Sr. e Sra. Comandante Ni

colau Malburg, qU8 e:,t,ão
de viagem marcada. p:\ ;,',t

Paris _ (Adido Nd.vál" 1'1:1

Franç:a); J;3anqueiro Gené
zio Lins tk Mi'ta11·h: C!}'o
'Miranda I Sra.; Sra. Etl
zabeth Konder;, Lú :;,1 J\li
randa e Sra.; MarvJs Kon

der' Reis'
.

Com'l.ndant�

zir as possibilidades dest>t
indústria que, tendo como

matéria prima a realidade

brasileira, chamando dia a

dia as atenções do mundo

pode exportar filmes com

maior sucesso hóje, que f1.

indústria americana, (..)

Nao .< hu programa ali�

nado do Geicine que, estão

.à� soluç�õces para nossa �ll
cltíS:i-íà. Era, no fundo, rpão
apresenta a cordplexidar.,�
mentirosa e ,evasiva que é
revelada ao público _e rLs

autoridades. (. .. ) Assim, en
("uanto o "Trust" america
no impera no Brasil, e en

o cinema nôvo indeperl
dente do Brasil foi, em pa�
te está sendo ainda, finan
ciado pelo Banco Nacionrü
de Minas Gerais, através .J8.

compreensão d(, ::'1'. Jo,j
Luiz Magalhães Uns: aí es

tão "O Assalto ao Trem Pa
gador'" e "Vidas Sêcas" pa
ra derrjJbar as teses Ge;
cine. Éis o exemplo de' "03

Cafajestes", "Pôrto das �ai-

AINDA falando d::t GlJa- xas" g "Sol sôbre a Larria"

nabara, o Comandante coisa! bem diferent2 de "FIo

Luiz Mario Co�-rêa Ff2/S- radas na Serra" ou "Rav:

leben, tirando o C�lrS!) 00. na". L.) O cinem�1. é, mais
do que a imprens:>., ,t fé"r
ça das idéias nOV'LE LO

material' (câmara e refle
tores) aumentaram à me

dida que cresceu a produ
ção. Nenhum diretor moder
no do Brasil prefere uma
Mitchcll pesada em lugar
de uma arry-Flex leve. É
simples:. o movimento d8
Câmara pássou a ser fei
to na mão: é esteticamente
mais sugest.ivo, abre novos

horizontes do movimento é
mais rápido e mais bará'to.
L.) Precisamos de melhor
som; de mOvioIas moder ..

nas, de câmaras leves CO�l
gravadores sincronizados,' e
em menos de dois anos te
remos tudo
quanto, segundo os moder
,nos métodos ele produc8.o
européia, os independex{tes
atuam no cinema brasileir,)

, o Geicine proPõenl uma le
gislação ,que não favorece
ao produtor independente e

sim a futuras empresas ine
xistentes. Nada existe que
detenha o truste america
no. Nada existe que inte
reSSlL aos independentes.
O que interessa aos inde

pendentes? Três coisas- 'á
vimos: mercado deSafog�
do, censura no Ministério na
Educação, facilidades de ex

pori;ação. Interessam mais
faciJidades de, importação
de l1elícula.Virgem, facilida-,
des de importação de ma

terial técnico C .. ) As neces
sidades do cinema brasi
leiro surgem com seu de
sen\'olvimento: novos esUl�
ciicis,de, dup,la.' lit'SJlrg1i·i�1'

. •

L\:·····;' ...
� ." .... ,- ,

Luiz Mendonça; Miitori

Gonzaga e Sra.; IiJE'l.:'-' Mi-

randa e Sra.; a 'r.iegante
Sra. Dr. Volney CC'!aço
(Néusa 1 ds Oliv'2;, .\1., que
tra ia V8. íJ ,Gdêlo pret'l em

te::ir10 fra',l';?';' Sr. ':V[8.eha ..

do; A an,i,':'lÚ'J, d,")Da Iv·:;!

te, muito l�legant8 ':10 ce

tim de seda pura co).'c).!' ::1.

aniversarIante dona lVI?

rir,ta, muito soliciÜI.d:t,
tra:iava bonito modêlo bro

·('aba francês.

Estado ,Maior, na Escola

Superior de Gnerl'a. 1\0'
seu confortavel apto.; i,C!ll

um bonito. Quacll") Oe sua

elegante espôsa clona Ve-

Jra, pintura maravilhósa
de PORTINÁR:

LEA MARIA Bonfim,
que ilustra com efid,�nria

o Globo Femin; ".) viaierá
para os "St�tef;" arranhã,
em viagem ele férias. .L\.

meu convitE' viL,i· G Fl'·J;�S.'
brevernente.

YED.L\ SILVA, foi ind!ca
do po� esta Cohm8. .- M;�3

C;:,j2thia de Sante. Cal.,:-..

rir.,a, "qJt� parHcipará, (lo

ConcRl'sÓ de r"li"s Objetiva
Internacional, próximo r,;a

]7. em são Paulo.

ELIZABETH Arde':'), os

famosos perfumes que Ee

rão oferecidos as 'lebutan
'tes do Lira T. C. ,d,�, 19ô4,
no Baile do próxlll',o ::;ába�

,do� com a presença. :10 Sr.

Wilso� Lemos, I!1.3petor �'::J.

América d_o S�lL

A Irmandade de Nossa Senhora do, Par"!

to' comunica aos Iieis que estão, suspensos to

dos os atos religiosos naquela. capela, em vÍi'-

'Torno
.'

público, para conhecimento do�
,

interessadçs, que se acha publicado no Diá
rio Oficial do Estado, edição do dia 24 do cor

rente, o Edital no. 56/64, referente à Con-
corrência Públic,a no. 55/64, telatl'va a' .

exe-
.

Previa do Livro: LONGE,

cução da estrutura de concreto ·armado e tu- A SAUDApE - crôiücas de

bu,lação .embutida. em la.l· es e vigas da Escol"a'
Hamilton Alves, � Bom. jor�

� nalista e um dos rmiis cu-

de EngeI!l.haria Industrial, em terrenos do' riosos .cronistas da cidade,

Conjunto Univttrsitário, no subdistrito da
com uma colaboração que
se não é mais regular déve-

Trindade, nesta i Capital. se antes ao meio ambiente

Torno púhlico, outrossim, que os itens _

do que a_ possivel deficiên·

cias ou desinterêsse do 1}.u-
PRAZO e CAUÇÃO -. do Edital no. ·56-64 tor, H'imil,ton Alves já tem

foram alterado� para:
um estilo pessoal e que o

caracteriza. Seus' trabalhos
1. PRAZO _._ O prazo para o recebimento mantem um élima específi-

das pro!-)()SÜ1S' se�á�ãe::5 ele setembro a 29 de co, não se atende a meras

b
exterioridades, mas procu·

outu ro próximo vindouro, encerrando-se rando, numa linguagem so°

às 17 horas, ocasião em que serão abertas a�
frida, penetrar par<:l.' além V'end,a' de', .·Ver·f·, ,11sPropostas.

"- , ,

_; .

da .sip:l.ples aparênCia das
. coisas. Gênero ingrato, que

2. CAUÇÃO - Para garantia da apresenta-
se perde no dia-a·dia do jor- EDITAL para CONCOR- pectivo valor de oferta que

- d' t
.

d
' nal, (e mais ainda entre nós RENCIA PUBLICA DE VEI- será definitivo.

çao a propos a e assmatura, o contrató, de-_ onde nem ao menos temo; CULOS do SE'rviço Social da É indispensável as assina-

verão os concorrentes caucionar na Tesou- ll;ma imprensa capaz de ab· Indústria - Departamento turas dos interessados na

.

t' d' t'
,

I"
-

d
sorver a produção de nos· Regional de Santa Catat'!··, respectI'v prop t

rana a e o Ia·an erlOr a rea �zaçao a Con- sos intelecutais), em cent�os
� ,

a os a.

na, As propostas deverão se

cortência, a, importància de Cr$ 1.500,000,00 maiores a crônicas tem me· referir a cada veículo de

( 'lh-
.

h t '1 .)' recido, nos últimos tempos Pelo presente, levamos ao por
'

um mI ao e qUIn en._:os mI,., cruzeIros . Es- bastante incenti�o, alcançan�
.' SI.

.

conhecimento de quem in- Assim, çada veículo rec�- .

sa importância s,e'rá devolyida I mediante do lugar de destaque. Por teressar possa; que se en- berá uma proposta em en

requerimento da parte interessada com a
suas con�ições, pelo que re- contram a venda, mediante velope fechado e rubricado

,

. ,fIete e flxa, de acôrdo com concorrência pública, os veí- pelo, pronente. Não j'nporta
apresentação da 4'a, via, ,logo após a assln,a- o temperamento e a sensi· culos abaixo espee:\ficados e que o mesmo concorrente

tura do contrato com o v.encedor e a êste, ao bilid��e. de cada autor, por' de propr;edade dêste Depar- faça propostas para todos

.
'

" se dlrIgIr, num tom intimis· tanlento RegI·ona'".
.

I
.

t·
f I d b

os velCU os, porem, aIS pro-
lna a o ra. ta, quase diriamos menor, 1

'

o. - U:n caminháo, marc� postas, como se ,esclarece
ao leitor apressado de ho· MERCEDES-BENZ, ano .. acima, serão feitas em en

je, a _crônica tem já um pú- 1:957,. côr Laranj2,' 'motor velopes separados, veículo
blico numeroso' e fiel, pas- no. 3122915 MBB 6521395 5 por veículos.

'

sando, por tal motivo, a cha- '1'
' "

C! mdros, f20 HP, pelo valor As propostas serão aber-
mar a atenção dos editores. mínimo de oferta de' Cr$ tas 'na presença de todos os
Diversos nomes vem se firo 3.000.000,00 (três milhões' concorrentes, cabendo o di
mando como cronistas e não de cruzeiros).
haveria precisão de lembrar

reito de aquisição do veí-

como exemplo ilustrátivo da
20. - Um caminhão, marca culo, ao que m8jor preço

afirmàtiva, um Rubem Bra-
FORD, ano 1.948, côr Cinza.' oferecer.

ga. Para fúgir a perecibilida.
motor no. 8RI6584, 6 cilin- Os preços de oferta serão

,8-10-64\ de do jornal há então !li ne-
dros, pelo preço mínimo de a,bsolu�meritE' .para palga-

____-'- ..... �cessidooe de publicação em
oferta de Cr$ 1.500.000,00 mentÇ) à viota, não sendo'

livro, indó até' um outro
(hum milhãO e quinhentos apreciadas' propostas que

pública e adqUirindo' uma
mil cruzeiros). contiver a: cláusula de p8.ga

das ,mais duradoura, com o
30. - Um Jeep, marca DKW m&<f'lto à prazo.

que possam conter da per-
VEMAG, ano 1962, côr Ver- Os pagamentos deverão'

manent�, iii ,válido, humana. e
de Limão; motor no.. , .. ,. ser efétuados em moeda.

literàriamente-. E' justamen-
J-006011 3 cilindros, 50 -HP corrente do país

te por isto e, para isto, tam. tração'nas quatro rodas, pe- Na parte externa do enve

bém parll. dar 'uma idéia.
lo preço. mínimo de oferta ,lope que contém a propos

ainda que rápida, de sua tra;
de Cr$'•. 1.800.000,00 ( . hum ta, deverá constar as CariJA!

jet6ria e evoluçãol -que lIA milhão e oito.centos m�l crn- terísti�as do veículo que in

selecionou algumaS de" suaS. zeirOIJ}l. teressa ao proponente, por,·
crônicas que lhe pareceram

40. "":" Um jeep, marca Wi1- que é facultado a wdos os

não só mais típicas da suá- ey:s, ano 1.958, cor Verde, proponentes a retirada de

maneira. de' ser, como poSo'
moter> no. B 804049, 6 cilin- suas propostas, antes da 3-

suirem maior perenidade, e droSi 90 liP, pelO' valor mi.. bertura das mesmas.

financiada ou aparta- . rumo de afe t de C ",. V'e' cid • .

val procurar editá·las. O voo r a r. _... n a a concorrenCla,

lume terá prefáCiO de Jor- 1.500,OUO,00 (hum inilhão e' no>mesmo dia 16 de outubro

ge Cherem" nome também ,quinhentos, mil cruzeiros)".,. do corrente ano, o veícü10

bastante conhecido em nos. OI interessádos na. com- será entregue ao compra
--

sos meios jornalísticos, de-' pra dos veículos acima 1'!13- dor, mediante o pagamentD

vendo, possivelmente, ser peclllieados, deverão trazer integral de prêço oferedcl.::>

Fôrça e luz de Crjciúma S,'IA lançado no decorrer dêst� ,suas, propostas ao Depart<J;.. Jjelo,mesmo,
ano. menta' Regional de Serviç-o Em hipótese alguma se

Ed't' I' d C"
- ESTILISTICA BRASILEI· Soclat da Indústria de San- dUatal'ã o pr�o para pa�

I a' e onvocacao RA - Silveira Bueno - E ta C[lt�il'il1o., Gito no Edificlo' gamento de veiculo com-
,

De ordem do Sr. Presidente
dição SARAIVA - SP - De ParácI.) lic. indústria, rua prado.

e nos ter- autor, cujas obras vem sen- FeliIJ-:i C3h):l1idt esquina com Os veículos de que trata

mos da Lei e dos Estatutos, ficam os S1's. do publiCadas com regula- Sete de �;.;::Lcmbro, 50, andar 0\ !presente EDITAL, &e el.

acionistas desta Sociedade convocados a corn
ridade por esta editôra, te- nesta Capital no dia 16 1e contram à disposiçáo Ijos

mos mais o presente traba- outubro do corrente ano interessados, para exarnl) e

parecerem à Assembléia Geral Extraordiná- lho, onde êle nos!oferece um até às 10 horas, hOl'a esta' �erificação, no Edifício Pa

ria a realizar-se no dia 12 de óutubro do cor-
tratado sôbre 0 estilo e a em que as propostas' serão lácio da Inr1ústria, rU:l F'.;)

,tma, técnica. Se l,lão nos é recebidas e apreciadas, na lipe' Schmidt esouina cem

:rente ano, às 14,00 hs. na sede sócial 'para possivel concordar sempre presença de todos os conco'r- Sete de Setem1:a'o, ao, hO'rá

tratar ,do aumento de C�pital Socia:l decor ... ,com SB, ,se êle ainda, hOje ,rentes, pe1a ComiSsão de rio das 8' às 12 horas e das
não consegui4 assimilar ou Conferrência Pública dêste 14 às 18 horas..

rente da correção monetária,; ria forma da' aceitar as contribuições da D'Eipartamento Regional. As. Depatltamento RegioMl

Lei 4.357 de 16.09.64 prosa e 'poesia modernas, prppostàs. deverão -vlr em' de ServiQo Social :h InJús-

C
I mantendo-se alhêio e hostil envelopes fechados, com o tria, em Santa Catal'ir.,�; 21

ríciúma, 30 de setembro de 1964 a tais conquistas, o qut;\',.,é de sigilo, trazendo' de setemBro de 1.9B� ..

. ,,' ;, .,L,\:.. C, C�,',",.,i11,�,.�",'.k,,�,·�ni-, _�'t.',,', " •.',.• "s�..",,'
inc()mpreepsiyçli par ,o,ri.�b, 'clareza,.,e'p-r"

,

.

• .: 'l'<l,g,ó �'&eu :I�yt ,
.."Po�sui P

� ró" "...',

, ".'.. ,fl\9.;'Jl� ,q:q�:, ttis�iam elo ...
tie_-� j�

�-::'j':-�i'- '.

ça do emprêlltimo eornpul-
, sório ínstítárído pelo <1.1'(;.
72 da letno. �,242, de 27-7-63
Dispõe .o ato do chefe do,

govêrno -sôbre as categorias
contribuintes, inciqencip,s do

tríbàto e rendimentos ísen
tos de cobraça,
Pelo regulamento assina

do sáo contribuintes do em

préstlmo' compuÍs6rio:
a) as pessoas físicas' bene
.ríciarías de rendimentos
classificàveis ria cédula "c',
b) f:I,S pessoas físicas e juri
dicas beneficiarias do ou
tros rendimentos, .sujeítos à
lincidência do imposto .Ie
renda na, fonte , e

c) as pessoas físicas obriga':'
das à declaração anual de
rendimentos e cuja S01'!1;::.

dos ,rendiment Je líquidos
das cédulas, exceto os r'!a.
cédula "c", tenha' sido ígue.l
ou superior 3, C:'$ ..... ,._

1.769.000,00. previstos nas Ietras I'a",
O empréstimo cornpulsó- "g" e "h" do art. 20 do re

rio será lançado ou arre.ca- gulamento do imposto de

dado com base: ' renda, não se incluindo en

a) no montante dos ren- tre -os rendimentos;
«ínnentos classífícáve.s na a) as Importâncias pagas
.cédula "c" pagos ou ercdí- pelos cofres públicos ou por
tados a pessoas Ei.3l,e'd." até entidades particulares, a ti-
3.1 de dezembro de 1964 tulo de diarias e uju.Jus dê

b) no montante eles ren- custo,' quando, efetivamente
'dimentos sujeitos; a íncí- destinadas i índentaação ôe'
dência do Imposto d� renda gastos de viagem () da ;!1S

na :oilte, pagos ou credíta- talação do contribuinte e'

0.03 a pessoas nsica l cu [u- da 'sua família em Iocalída
rídícas até 31 C:e dezembro . de diferente daquela em

de 1964.; e, que reside;
c) na soma tios remlímen- b) as ímportâncta.s pagas

tos líquidos classificáveis .pelos cofres públicos CO'l�O

. nas, cédulas "a', "b", HC"" ,diárias de comparecimento
. "el', "e", "f", fIg"� P- "h" da exceto as' percebidas pelos
declaração -de cada nessoa membros de órgãos admí

, física, até o -exercícro frnan- . jnístratívos de delíbe-acão
ceiro de 1964, inclnsrve. coletiva.
Para' o cálculo .ío ernprés- c) as' ímportânclas pagas

tírno corrrpulsórto, devido i?�11 -pelos cofres públicos e ti tu
cada/ caso; do resultaao apu-' lo sala rio família, c

. rado, será dedutível 11�na, d) as, Importâncias pagas
quota de. 2'5% do l!mil;e de aos assalariados, �-1, titulo
isenção mensal (1.680,00) de indenização, nos casos

para .cada um dos úncfl.l'gos de rescíeão de contrate de

de família .ou clenendentes, trabalho

PROGRAMA DO DIA
•

Brasil; as idéias dr; mde

pendência 8COnÔl1",ica, i10jj:.'
tíca, cultural, da exploracão
i 111peralísaa.

.

, Não queremos '�ai,' em de

magogías; tão bem conhe
cidas 'd� nosso PO\'o vemos

muito bem, como a corrun

ção de alguns, comprometeu
o ídealfsmo de rr uitos, cau
sa:ndo I a subida no poder
de lÚ11., govêrno 'opressop

-_.---------....._.;...--_.-�

'Miflfsfério da; Educação-e Cultura
Univ'ersidade' de Santa. Catari'rrn

,

REITORIA
ShC�:ETA�RIA GERAl

·E.Dl'T A L No, 56-64

lite rária
��'_'
-

,.

Cine SÃO JOSE'
Fone: 3636 '

- ÁS 3 e 8 11s. _

Elvis Presley _ Ann Margret
-em-

AMOR 'A TODA
VELOCIDADE

CinemaScope - MetroColor
Censura atá 5' anos

Cine RITZ
Fone 3435

- ÁS 5 e 8 hs
Robert Taylor
Elizabeth Taylor
George Sanders
Joan Fontaine

_ em -

IVANHOE, O VINGADOR
DO REI
Tecnicolor

Censura atá 5 anos

Cine ROXY
Fone 3435

,

. Fechado para' rerorrnas
e instalação de

POLTRONAS ESTOFADAS

Cine GLO,aIA
Fone. 6252

- ÁS 5 e 8 hs
March Richman
Martin GabeI

- em _

AS' DUAS FACES DE CAIM

Censura ate 18 anos

'Cine IMPER10

(Estreito)
Fone. 629

ás 2 1/2 - 5 1/2 - 8 horas

As 8 hs. -

Jock Mahoney
Ricky'Der

_ em -

OS TRES DESAFIOS DE

TARZAN

CinemaScope - Ternicolor
Censura atá 5 anos

Cine RAJA'
(São José)
às 8 hs.

Erick Sykes
Scilla GabeI

- em _

A CIDADE DAS MIL
NOIVAS

põem, pelo tom polêmico e

apaixonado, pela maneirl'1 co

mo o A defende suas idéias,
'dizendo, com razão, em cer

to trecho do prefácio que
"
... a obra que não desper

ta polêmica pouco vale" o'·

que "um liv.ro, que agrade ,

a' todos, é um livro sem per·
'sonalidade."
(Para remessa de publica·

ções: SM - Cp. 384 '_ Flo-'
rianópolis - Santa Catari

na)

3. - Será exigido, nOi a�o da apresentaç80
das propostas pelas firmas construtoras par-·

ticipantes, o certificado,de inscrição no C.R.
E.A:

'

Florianópolis, 3'0 de setembro de 1964
Bet Aluízio BIasi

Secretário Geral

U.RGENTE PRECISA-SE
De um oficial de alíaiataria (paga-se

bem) Tratar no 14 Batalhão-' de Caçadores �

,

Alfaiataria,

CASA VENDE�SE
Sita, à Rua Duarte SchuteI, NO 66.

Tratar no local.
'

Aceita-s,é parte
mento como entrada.
Grande terreno para construção.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Do, Correspondente W!olSS representantes do po-
'

lares de nossa' Câmara, pa-" em nossa Câmara contamos

CYZAMA vo naquela Casa. ra mais uma vez desmen- .com os seguintes membros:

Integrada por 13 Vereado- tírmos- certos intrigantes , V.a\mG)r ,�ousse'1q, e Angelo .

O Legislativo riQsulense" res, com representações das que dizem apenas divulgar- Ernesto tia Silva.
'

sempre -atento aos magnos bancadas do PSD, 'da UDN e 'mos '?s tràbal�0l:? atinentes : Desde ,princip�o's do cor-
i

problemas de Rio do Sul do. PTB,' o Legisl�tivo d:a ao Poder Ex�cutivo. Tíves- rente mês' a Mesa Diretora. ,
.' - ) ,.

sempre' soube pautar seus munícípío encravado .no co- sem 'razão os nossos pouquis- dos trabalhes passou a ser

trabalhos em benefício de ração de Santa Catarina "sírnos inimigos gratuito's, e c'or;tstituida pelos seguintes
nossa coletividade e sempre conta com 6 Vereadores e" 'nossa Câmara não teria a: Vereadores' presidénte, An

souberam reconhecer o ,a- ,_, leitos sob a legenda, udenís- W'ovado por unanimidade gelo Ernesto da Silva; Vice

paio que temos sabido dar ta,' 5 Vereadores eleitos sob Voto de Reconhecimento ao Presidente, HaroldlJ Leopol
a nossa Câmara. ,Em seu a legenda: pessedista e 2 Ve-' Correspondente Cyzama. do Swarowsl!t;� (o Secreta
livro de atas encontramos . readores da representação '/Pela representação da U- rio, Herbert Schneider e '2.0

mesmo Voto de Gongratula-.' petebísta. nião Democrática Nacional Secr�tário, Valmor R01!lSC

.ções e Agradecimentos· pela , ',Nada' mais' ju�o,' p@rtan- o' Legislativo de nossa terra senq.
divulgação de nossos traba-." .to, .de nossa pârte. venhamos. 'conta com os' seguintes va

lhos no que tange a' dívul- a' relacionar linhas aoaÚm', lares: Bernardo Stüpp, Pro

gação das atividades dos rto- ',QS nomes de todos os ,titiI:' fessor Moysés Bani, Leopol-
do Venturi, Lindolfo Trier-

weíler, Herbert Schneider e Com os olhos marejados

Co'municação' - Conv,ite ��roldo Leopoldo Swarosw- �� �o��::�íi,d::�����r;�:
Argentina da Luz, Andrade e � filhos . AI bancada ,dt? patrtido so- sídente do Clube' das Mães,

.

.,,' cia 'Demoera 100 em' em trouxe ao 'nosso " conheci-
Cumpre o ..doloroso. dever de comunicar 'nossa Câmara' os. seguintes mente de gentil' e éxtraordi

O falecimento
'

do seu filho' e irmão Arnàláo : representantes: Lêdo Alcân- nárío oferecimento do pie-
,

" "'. _ ' ." ,;
"

"

, tara,' Leopoldo Schoeninger, doso Monsenhor Harry
.

da Luz Andrade ocorrrdo dia 30 últímo . .na Aristeu Díotalevi, Adair no- Bauer prentíífcándo-se a' S8'r'

cidade de Natividade Estado: do Rio e ao
. geria Rasar e Siefríed Sch- o Conselheiro Espiritual do

. ..' ',' látter
.
"Lar da Menina Desampara-

mesmo tempo 'convldam 'aos-parentes. e.,pes-' pel�.·rep'resentação do Par- da".

soas amigasparaa.míssa.de-Zo. dia que-mau- tido. Traball;üs-ta Brasileiro Nos dias que antecedem
. . ...' . " .

a, inauguração 'do "Lar da
dam celebrar em intencão- de "sua boníssima Menina Desamparada", as

alma dia 7 (,QuaTta�fe�;k): �s fr horàs,na,'Cà-: ,CURA DA, demonstrações de "soâídaríe-
,. . ,", ' .' dade .aumentarn, ele maneira

tedral Metropolitana,' .
'.

SUo:RD'EZ
estupenda e a atitude nobí-

Antecipadamente: 'ag:rad�'ce� �, todas que. litante do dígníssimo Mbn-

f
senhor Harry Bauer, Cape-

compareceram a êste-ato de é cristã, Há muitos, anos que se, Ião.. de nosso Orfanato, é

6 10 "4 estudava como debetar: o
.

d'_ ...b... algo deveras comove ar.
mal que a tantos afltge, que Legítimo baluarte da Igre-
é a surdez... No entanto a- ja Católica 'no Alto Vale do
caba de ser lançado .1 venda Itajaí, adepto fervoroso e

no Brasil, um aparelho de intransigente de nosso pro.
gresso, amigo das ,criançi·
nhas- e; protetor, da infância

desamparada, o .Monsenhor

Harry Bauer foi a maior, a

quisição
.

que podia ser feita

pelo "Lar da Meniná Desam

parada".
O abnegado seguidor de

N. S. Jesus Cristo aqui na

terra que tem sabido ser o

Monsenhor Harry Bauer, no
nosso' Orfanato a" ser inau

gurado no próximo 15 de no

vembró contínuará sua tare
fa nobilitante agora mais �li
retamente única exclusiva
mente: em favor de nossas

criancinhas órfãs.
Ao Monsenhor Harry Bau-

er, a nossa eterna: gratidão
por sua "atitude'

,
edificante

q�� serve de exemplo digno
de ser imitado nO ap6io/nu
r�a realização estupenda co-

.

mo o "Lar da ,Meninà Desam

Capelão do. Orfanato
Monsenhor Harry Bauer

Cumpra-sltlellfoH·
.

invenção germano. amer.ca

Compra-se um telefone Linha Estreito. na, o que tem aprovado n03

T I f 6226 S 1 P mais rebeldes casos de atro-
,

ratar pe o oue
,

' u -. "

eças "

fia parciais. ou totais, le_
-...--------------......- ......-.._...,..-.......--�

sões do nervo oudítívo otí-
tes em tôdas as suas manr

festações catarros antigos
ou crônicos, escleroses, ar
tritismos eliminação de ba

rulhos, zumbidos ou chia
dos' permanentes, etc. Este

aparelho é fabricado em

prata fina dê lei, pesando'
somente três gramas c::.d3.
um e não tem pilhas e llem

,fios., Produz vibraçõ"'1 �ons�

tantes no nervo atrofiado
fa.zendo assim voltar a :11'111-

c-i'O!,'lar normalment.e. Coube
à

.,

firma D. J. Ribei�'::> -:
Caixa Postal, 4154 - IC/;') -

Rio, de Janeiro - Est:-1do

ESCRJTORIO O'E AD�0€AE!,A;'
" DR. NILTON PEREmA

Advogadô" " "
"

ABELARDO B. BLUMENBERGie·PER8J
A. H1\HN; .

Solicitadores I

ÁÇÕES: CtvEIS, '1m:M3AEHIS'I'ÁS, . CO··
MERCIAIS, PREVID�N�PA< SOCIAL, ETC,
llu'a Con�r.Thejro M,1:lfr.a� :4A;;.-: $alA� 2-'

•

"f< ......,... ..
• '�;-�'!i1.w: .:!��.:zy ,.1.

"

VENDE-sr TERRfNO
,\. , , .- " -da, Guanabara, dl�trtbuir
Medindo, 10 x- 30 . met).Tos,,--�siw'�' rua GRATIS os prospertos com

C'· .

M' 0116 (tr h,' �1', 'd 'di' �A .. instruções para uso'e'aqui
rlsplm Ira n ec ()·CiUça o. a ,ve sição dos MICROS AURI-

nida Mauro Ramos ):� Tratar". a :rua"Tiago,da
'

CULARES INVISIVEL-
Fonseca n.O) 186 Capoeiras., '_. .

"WEIMER".

parada" à cargo do "Clube
das Mães'.', em nossa queri
da. Rid do Sul.

LP' CIMO, Primeiro Colocado na Parmda do Sucesso.

I Móveis CIM�·Agora você pode comprar a

tradicional qualidade CIMO
a LONQO a;>RAZO.
Note' bem,. o I!.P CIMO' tem,
15 faixas, isto é, 15 .meses
de prazo.

.

Você já percebeu que não
estamos falando de LONO
PLAY, mas sim de LONGO
PRAZO

---

LP CIMO
de 15 faixas

CONJUNTOS ESTOFADOS
E ....' VULCAESPUMA. reves

titios. em tecido Oll plástico, a

partir de:
(Cr$ 18lJOO,OO MENSAIS.

de Florianópolis

Lançou, e. o púbHco .. ,0
Aprovou.

• 'SALAS Dfl JANTAR, em fór
mica ou madeira, a partil de:
Gil ZZ.OCo.OO MENSAIS.

CO�CHÕES EPEDA. rm
casal oU'!jolteiro. a partir Jc'

.

Cr":4:100.00 MENSAIS.

DORMllÓ!�IOS DE CASAL.
em caviúna. marfim. jacarandá,
desde:
Cr$ J1.l))J,OO MENSAIS.

E por falar em LONGo':,
PRAZO, veja o que lhe
'oferece o PL CIMO:
o

30
f ·UM

-
-
-

�,

P't:AMO 'PARA
/ CADA

�'
. �f-

'ORçAA\E ... rO.'

QUINTA PAGIN�\

,1
'.

é multo mais: prático,
A' , •

econormco

O,,

'e
. muito mais s.egu,ro

Fordem.seu�'V

conjuntes de '8

na embalagem' que se

encontram
somente nas

agências
Ford de' todo
o Brasil (mais
de 300 às

,

suas ordens!)

.. ' .....
'

••• •
••

• •

.�
• GRÃTIS! ... '

Não espere as emergências
• o conjunto de- velas dá o (nessas horas, quase sempre

:. .direito a üm ótimo : V.pagamais).Ténhasempre
• ca liorador-chaveiro. • à mão o conjunto de 8 velas
.�, É mais unia vantagem. .'''' na embalagem FoMoCo.
. ' ..
•
-.e •••

e ••
o Terá as melhores velas, ao

•
•
,," melhor preço e com a melhor

r-, GS'.
,

Á I
.. g�ranJia'tot&:1 dada-pela Ford.

�,.,��/'/:II , �
0� , 0>::; PRI,C' :}T(I� f;A FOr.O MOT0;' \.'0 131(1.�' S A

��"'" ;,'
�"M

Notiti
(Do Cor"espondente JO

BES GA�IA)
cha, na qual a pessoa ''1- que pode contribuir men

dicará a importancia .com salmente, durante 1 ano.

ti

soureiro Geral, Osmar" Al
bIno A:p.tunes, lo. Tesourei,.

1'0, Sydney Camp0s; 20. Te
UET TEM NOVA DIR8- soureiro, Jair l'-:I')tta Hen-

TORIA rique; e Orador, G�lson Ri-
Como' aemntece todos os gheto.

anos, foi _muito concorrida CAMPANHA PRO CONS-
a,. eleição' realizada, hâ poú- TRUÇÃO DA CATEDRAl"

co; na sede da Uriiào E:stv- Vem repercl,tiroo �a'To
dantil Tubaronense, órgio' r3.velmente ent'e a popula'·
que congrega a classe est'l- ção católica de Ttrbarão- li
clantil desta. cidade, p�ra o:, Campanha Pro Ccnstruçáo
membros ca ,nova :!)iretor.u da Nossa Cater1ra! que te"tl.

que regerá os de'lVnos da' como p'�esic'ente li jorna1i.3-
entidade até 1965. A pro, ta Walter ZltmbHck. A cam

pósito" rE-cebemos atencias) panha baseia-se na con-'

ofício, comunicanclo- nos que tribuiçào mensal, generosa
a Diretoria da UI!. 'I' eleib e expontânea, :ie todos a

';" o empossada ficou assin-: queles que desejarr� ver um

: ,�co�stituída: Pr,�.,ídr;nte João Templo à �ltllrl, .ç,ci .

.

i'> i:{�'icolau Carvaliw. ) o. Vir e progresso, 'fá ".�q�le �(�,
,

-,'

Presidente, Seb:l,E�L-tO F. df� Catedral nãttc€éí�115a:f
,.,

Castr9.�.�' :VÍ,-l'é-Presiderít-é '<eni?,sgu'*rnteríoi: a D:umero
Cléia Maria G. �'!')\'rêa; S'- Slssrma família católica tl1-

CI'etáI,i'-Getá� Sania !Maria bifdniénse . Para ,�al).t(:), a"

Schmí�z; l_o� Se\l'e�ário, Au Comissão da '·Campanha·
rélio ;'., .� �P.(l':nàndes;, :!o: �Pró":Construc:1o da Ca"edral

,SecretáTio, Alc8<l NeT:es; Te- está distribuindo uma fi-

:�. ��. � �\',f{ :'�f!�'t �:::tr ��j _ <. :1,

Universidade de Santa Catarina
'Departamento de Administração

Central
."::;

EDITAL N'5 57/64
o Diretor da Divisão do Material" deui

damente autorizado pelo Magnífico Reitor da
Universidade de Santa Catarina, faz ciente
aos interessados, que se acha aberta caRcar"

rência pública, aprazada para às 14,00 �ovas
do dia 12 de outubro, de 1964, para aquisição
de apaTêlhos � materiais-elétricos para uso

da Reitoria da Universidade de Santa,Catari-
na. \

I
Maiores especificações poderão ser' obti-

\Universfdade de Santa Catarina, nos dias
das na Divisão do Material da Reiteria cla
úteis, no horário das 13 às 17 horas •

!)ivisáo de l\:1ater ,28, de set�mbrQ" ·de

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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,P;ROGRAMAÇÃO PARA OS FES
I _TEJOS DO 38�o ANIVERSARIO no

LIRA' TENIS CLUBE
'

Dia 6/10/64 -, Coquetel ofereci-do às debu
tantes,' 'pelos lRMAOS ', SCllMIDT, ar

" rendatários do
I

Bar, Restaurante - do
Lixa Ténis Clube. ,,'

"

'

,

, Dia 7/10/64 - Jantar comémorativo ao 3$.0 ,

" Aniver$io, na Sede Social, às 20 horas.;
',' -Dia ,8/10/64 -- Coquetel {bferecldQ âs deb�",
.

, tantes pelo Gerente d/o' American Bar do'
, , r "Querência Pa)ace,Hc;:tel, às 2Ô horas. .:

"

Dia 9/10/64 - Recepção às debutantes na
residência do Senhor Presidente dó ctu.'
be, às: 20 horas.

'

, ·Dia 10/10/64 - Baile d� ,ANIVERSARIO.
,

As (l!3putarttes 'deverão estàr no' Clube
"

.. " , " f

as 23 - horas impreterivelmente (Q déS-
.file come�á '� � í�3,30 h�r�. �, ::'"

c' ,�ota�,Para Q jantar são <iQnVi�dOs t6 ..

dos 0$ a: sôd� :no Club.fi:�rid�: qUe: a· ���.'��
,

, esttll"a na Secretana do elüEe à pàrtrr
:

'

�'-
<, f
,. "

'f;l1��,�'��d� �óig

'_

, ;"1

O' N T 0,

'O E

ENC9NTRO ,t
" COM

'ANTUNES
SEVERO

, D·E
,

'tNCON1'RO,
'

t,
':ÀS-. 11',:30

"(HoRÁRIO ,:.:;
y

-.

HÁB11'UAL)- ,

.
"

"

RÁD'JO'
G'UARUJÁ
,,' '

-0.60
000
000
0';0'0

'i ,. ',";,

1'120,Kcs.
7.Y�-7

.' Z'YT-4't

:i
rll

�:

,Invasão,·de Pulgas Jl0S' Cine'mas
,

de:fl,otia,nóPOUs"
I

-.

.:',
: - c' -\

, Dotaléció,' Soa�ts
e

Os 'cin�Ijl�s, de Florianópolis, como ou
, tros tantos que se espaiham por' êsse Brasil
afol'a"sofréin 'de um mal crônico, Têm habi
tantes' permanentes, as Pulgas. . " _"

,

"São,pulgas de todos os tipos e família:s
-que não deixam 'os espectadores soeegados,
Pulgas macho, 'pulgas 'fêmeas, pulgas, pretas
e cinzentas,' acasaladas e solteiras, nenê' pule
gas, sendo. poucas as :vi4vas, .' pois é' .diíícil li�

qui�a:r.'unia'dela� quárido' nosataca, pois, es
colhe 'sempre QS 'lugares incovenienfeà.

,

,

,-:Éla� � são i, te�yeis principaÍménte as

fêmeas ,'s,olteiràs. SãÇ> Insaciáveis, e de instín
to perverso._I�S' ví4vas são mais moderadas,
'yHLi:etantô _Ínudam }�e-qu�n�mertte de lugar
são' -resistehtes -manhosas. Qua,ndo- descober-

, tas, rd�sapareée� 'c�E1" il}c!'Íyel' rapidez. As
acasaladas mordem: gl';O�SO�' 'principalmente
'quando -em"g�s�as:�ó, pois necessitam de du
.pla allmentaçâo . .os' '·'pulgas'?

' .

êsses quase
sempre preferem as pessôas do sexo feminino
pois a Ci4'i1€ é.,mac�a,'e·o'sangué deve ser dôce
e maisgostoso,'

'

, :& 'pulgas fêmeas, . corno é nat�ral pre ..

,

. ferem os homens�' questão de sexo" o, pior é

que qu�ndo mordem a' picada é fininha; pe-
, "I. _

'
__ , ;,'" . ' ,

netrante; não escolhendo lugar, isto é, as sol-
teiras. As' acasaladas são um tormento, pas ..
selam, passeiam, picam .aqui alí e acolá, 'não.
deixando o ex=zctador

, em: páz um só mo...

menta. E se o inf�rtunfa dd expectador, ter�'
minasse no, cinema,' o '

seu,martírio se atinha
a: és�a hora e meia que lá permanecemos. Mas
ri pior de tudo é q�e a h1shiI_l}1a vem conôsco
Pára garantir, d� que não, a transportamos.
Lá-pelas tantas, já-no leito, sentimos mas não

ligamos" e quáÜdo o sôno "está. chegando 'a

bichinha ataca -com unhas' e dentes, e quem
é que po�e,!dOl:niir'(COm ,um.a, pulga na cama,

. Acende-se: à' lu:z, -víl,;a�� tudo,' lençol, colcha
',"'�obert�J"� é'�nada

-

ppiS1bs seas; :liulinhQs são
.... .-

•• -....... -

""JI"- "'H " I'..... .� �... � J.,:,..

rápidos e" quiIbmetricos. Se, finalmente logr-a..
mos 'ápa:l'$á:-la; .que satí�fação, pela :

vit6da
, êonquistaclà:,' '.' , ,

'

, .

Ó�i 'proprietá,hd� dós, 'llo�oi cinemas, pOc>
dem :1i� Os' s�is ��,p�ctàdores, dêsse ,m�t��
rio; pois·'p'arà f�licidà,q� de todos-nós, já temos
em FIónàn6poÜs',' Uma' , fírma: especíalízada

,

em JiclÜidélr, '�sse� Ínqtêis, 'bi�os�" A firma
é i DecâJ, especiâ1lzaqa em Dedetização de
tesídêaéias,e :êsta�iclmónt9S,' Cqh1etciais·. '-'

_>, ;"jf�ç,âin::i$��:;��'or�,$:� " "vró:pt�e�rios .de
ctii.���i>� :':�ât�\i::Ç.��;.: :ei�i, t�tão à, gratidão '

l'4� �����:������ltS; ,

:
�, ,

.

,,,"

Continuam em pleno ·'funcionamento o
serviços de Restauraríte e Bar no "RESTAU,:,
RANTE 'GRÂNDE TSINGt:AO", anexo ao

LUX HOTEL, sempre ás ordens povo Flori

anopolítano,

,

Ouem VI,i cODslruír, já sabe!
.

, JANELAS DE COBRER E BASCULARTES

PORTAS E PORTÕES, 'De ferro,' de alia qual,idad,
I

por preços mais econômicos; i� estão pronlos.
'

e à sua-disposição, em: .

Compensados. Paraná Lida.
BUA DR. FÚLVIO 'ADUCCE, itci 748

" .
.

Telefone, 6277
" .

, ' '
,

ESTREITO

·Compenssados de: Pinho'
Ameadoim
Loro,
Cabreava'

'

Cedro
FÍjtlasia

I
.

Imbuia
Pau-ltIarlim'
Gonçalo-Alves
Mogno

. C.rvalho.
" Páa-Oleo

"
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49 ANOS DE LABUTA

CONSTANlB' EM PRot

DE SANTA ,CATAR�NA

NO SETOR DOS ESPORTES

10 TEMPO: AVÁí -1 x tJ�·

-

,FINAL: HERCíLIO
, LUZ � A 1

menauense ,em jogo reali
�ado mêses atrás goleou 9,0

Internacional no estádio da

Alameda Rio Branco, por
8 x O.

Na segunçla etapa· o qua-'
dro visitante apresentou
-se com alterações e,' após
ceder terreno ao Avaí que,

'

no entanto, não' foi feliz
.

frente à meta herci1ista,
o pelotão de Gonzaga, co..

meçou a acer-tar, as, 'sua.$··
linhas e em pouco, deixa�
va patenteada em campo a
sua categoria superior, fa-:
zendo-nos ver o verliladeiro
Hercílio Luz que tã0 bem
'se cOBduziu no certame da.

METROPOl. VENCE

.t\PERTADQ

. Em, prosseguiD,'lento' ao

campeoBato, estadual de

futebol, zona um, prelia
ram. na tarde' do imteon
tem' ne • estádio Euvaldo

Lodi, em Qriciuma, as equi
pes do Metrop_ol E: 'do Ma::-

c�lio, Dias, Venceu o clube

triearmpeã;o do Estado, p�la

ESPORTE CLUBE METROPOl
NOTA OFICIAL

l'ORNEIO DE JUVENIS,

Brusque para a' realizacão
de um Torneio 'de' J'uv:e�is,

'

envolvendo as melhoreS
equipes do Vale 'do Itajd.
Jogariam Barroso e· MarcÍ
lio Dias de Itajaí, Olímpico
e Palmeiras de Blumenau
e 'Carlos Renaux e Paysan-
dú· de Brusque. .

Na próxima quinta-feira,
será realizada uma reunião
com os interessar'os na Li
ga Bl1usquense de Despor
tos .

.OBERDAM VAI A
SAN.TOS

Segundo notícias de Curi

tiba, o
.

catarin�nse Ober
dan que está radicado ao

Coritiba �"utebol Clube de
verá viajar nos 'próxImos
dias ,para Santos onde sf,rá
opservado pelo treinador
sahtista..

GJ;tt!:MIO . CONSTR()I
ESTÁDIO

A Liga Tubaronense 'de,
Futebol vai organizar um

Torneio com. as equipes que
se encontram afastadas do
certame catarinense 1e fu:"

tebo!. O Grêmio, convidado
a participar, declinou do
convite tendo em vista SU'1

'dir.etoria estar empenhad,1.
na construção de seu está
dio,

I
RUI LOBO - MILTON F. A'VILA _. ORILDO LISBOA
MARIO INACIO COELHO - DÉCIO BORTOLUZZI

ABELAiRDO ABRAHAM

........"""""'-_........__

." REDA'lO

Peu. Paulo Machado

'COIABORADORES ESPECIAIS
MAURY BORGES - GILBERTO NAHAS

GILBERTO PAI'VA

COLABORADORES

'O... '·1··
..

.
,

: Nas Láranjeiras - Flumi
rieáse 1 x' Madul'eilia 1

Na Rua! Bariri ,�
.

.Q'lHEia 4
:x: Canto do RIO 1

ARBITRAGEM
OAMPEONATO CAPIXABA

Ein Vit6ria - �o Branco
3 x URiã:o Ferroviária 1

Acusando erroS a granel,
sem, no entanto, não �n�
fluÍl:' no' resultado, funcio
nou como mediador" !ia' re-

2 X 1 para' o "Leão do Sulll,

ED I' "
.o Avaí perdeu bela opor- primeira zona.. -'ALTOS E:BAIXOS lizar�defesasde�'vulto. G0:1- No time vencido; o .ar- "assírri, ser contratado pelo Evaldo (Zezé) : Adão (Már-

tunidade de alcançar uma E veio a reaç..» .rulmínan- .zaga e' Márcio, que. são pe- queíro , Ézio,. valor que o 'clube' presidido-pelo dr, Fer"
.

cio) e Mesquita (Triunfo);
de suas melhores vítórtas ta ulíá

,'..
.

" .
.

., \ "

e alias, que conduziu o ti- No -vencedor ._. apreciamos 'cas's:a:lientes do quadro ,her-.· Avai toí . buscar ern Curiti- nando Bastos. Nery e Bínha Márcio '(Tarciso) ,Ivan (8a-
da temporada, ao· permítlr 'me'ao. t·riún.fo. Aos' 17. mí- .' . ,

__

. c·l"ll"s't,'a···,,, ·est..l'ver·,.al11·· írreco-. ba.v teve boa estréia, eh..",:
.

tíficaram mã ') R d G'
, mars, .o 'desempenho 'do 've-' �

. pon 1 lc:;,;ram na, zaga. .corn . rara, u mar e, onzaga.
que o conjunto do -Hercílío

.

nutos", servido' por' Sárará, terano Rudmar, que se cons-. nnecíveís.. Os demais ';com. gando :

a 'realizar" . algumas ",atuaçÜês i
.

magnírícàs. I-t'a- AVAÍ _;_ Ézio;, Hamiltan,
Luz Passasse de vencído :1.,' T

' . , '.
. '.�,,' .

ríunro assinalou o primei- títuíu -num" verdadeiro dí-' altos e baixos. :. defesas' .de' class'e,' c1evÚldc:,. milton r-egular' 'e' Mirinha : (Ronaldo;), Bínha, Nery e
vencedor, isto anteontem. t to rnara'

. '.
'..

----'--...,._;-.....- ...--.
.'

ro
.

en o para' os seus des-' namo dentro .aa cancha, cor- bom. 'Rogério e Oscer Ml1I- 'Mirinho (Gílaon) ; Rogério,
no amistoso efetuado '.,

'en-'
.

manchando a ,·diferênça, rendo do princípio "ao 'fim to ardorosos
.

e lutadores, Oscar (Oaetario) e Breno;
tre o campeão ·da· cidade p

,

pi' d '11'" d
.

,
. .

para-o sensacional Rudmar,'· e inão esmorecendo quando
.

Ia.ca.r eSM IVO' O pans além de técnicos, 'vindo. Cavallazzi, Regínaldo e va-:
o vice campeão da

. Liga 10 minutos após, servido as coisas não corriam bem I'" I ambos' porém a claudicar dinho (Renê)
Tubaronense e que teve, por Sarará, colocar o Her- para o quadro. 'I'écnico e AMISTOSO. NESTA 'CA-, OAMíPEONATO MINEIRO no final, sendo que o prí-caráter amistoso. .' ,

, cílio I.uz em vantagem, van- ardoroso, Rudmar, pode-se PIfFAL Em. Belo Horizonte - Amé- meiro . mais por esgotamen-O encontro entre Q'''Leão t
.

"
-

B 1 fi' d 'Q d I S Ida Ilha" e o "'Leão do' Sul" agem essa que perrnane- dizer, constítuíu-se no por" ll. ,"
Fica 3 x Democrata 1

�

to rísíco, .Iá que de todos: O e tm o., ua 'rang,u.. ar :\. 'OP.;st�., ceu até o apito' final do. tento da pelej•.a"e alicerce No Adolfo' Konder A-' Em Pedro' Leopoldo - Pe-. foi oque mais se empenholl.· tU! l� .'! \.!

aguardo com algum ínte-. árbitro. ·Assinale-se que, !o- do triunfo alvírrubre, Ine- v,1Í (local) 1 x Hercílío .,.Luz. dro Leopoldo 2 x Uberlân- para conter os avanços do "ôovernacor 'Celso Ramos"ri>s�p pelos afíccíonados, .
." . '., \ -"

go após bela defesa de Ezío, gàvelmente um player de de Tupárã0;,2 ,,' dia,' 1 quarteto' atacante adversá-
não, teve' o público que. se Sarará teve o, arco à sua' muita categoria ,Elemqr, Em' Uberaba - Atlético Mi- " rio. Breno teve um bom ini-'

I

esperava, dando assim, pre- mércê, tendo a dois passos Valmir Tarciso
.

Triunfo e \CAMPEQNATO 'REGIO�'
.

neíro 4 x Nacional' 2 cio, deca'indo depois .

parajuízo ao clube local que d
• ,

i,
.

.

.' . ,.

o mesmo . arrematado na Sarará foram outros qU8 NA DE, JUVENIS"" " '. Em' Sabará··,_ Siderurgica.· se recuperar mais tarde.
desembolsou duzentos mil

'

trave, numa "infelícídade impressionaram favoràvel- c� > O· x 'Reriascença O Cavallazzt muito marcado,cruzeíros livres' pela exibi- '
.' .'

poucas vezes por nós obser- mente. O arqueiro muito Nesta ca.pital' -' ouaranv 'Em' Nova ;'Lima - Vila No- mas; .mesmo assim, ainda
I'ção do al-"i-iaubro -sullno, d l

. '

. , ',' .'

r va: a. Fina ,: Hercilío Luz firme, não tendo tido, po- 2 x Paula Ramos 2 '.

.' va O x Cruzetro O fez .das suas. Sente o "ga-
2 "versus" Avaí 1. rém, oportunidade de rea- Em Dívínôpolís -, Guara- roto. de ouro" a falta

.
de

CAMPEONA'PO é.1\RIO':' ,11:y. O . x 'Uberaba: O compreensão. da parte de
CAl DE, ,PR6FISSl{)NAIS Regmaldo que não poucas
3a: rodada' do ret,urno' ., CAMPEONATO.MINEIRO vêzes quer jogar sozinho.

,.

·,ZONA, CENTRO Vadinho fraco e os. que ..en-
, No Marae'anã -:-. América Em Curvelo - Maria Mar- traram . como substitutos

O 'x BONsuééss6 O
'

tâ. 2 ..x Fó:r,::miga 1 pouco ou. quase nada }!)U-
Em. S'ão' Janaái"io �. 'Vasco' �m Dorinduidaiá -:- Doren- deram .fazer, com, o quadro
,da Gainá 2. x B'angu 2 se 1 x Bela Vista O adversário' cOntiriuando o

. .

Em General Sevetil'lno -

.

Em Itauna - Itauna 4 x domínio. I
';� .. B"otafego-'l X�C-a.mp0�l'an'" <.",g,i.ft'-v.e�o.-=-::-" - .. --- .. - •

de o

Duas fases perfeitamente
distintas presencíou a as ..

sistência. Na primeira o

Atraí evidi:mciou' a sua
. �u- .

perioridade técnica e teve
o seu' tento obtido aos 43 .

minutos, quanqo Reginaldo
e.sten:deu_para· -,Rl:lgério' .que,.

.'
,�.,

.

'l
.

�
-'

corre para o' a ponta; direi... 'aOLEADO�'õ '--:-ôlLíMPICÓ' 'c�nt�gem de 'r ·,}t o:"
ta e, de posse da' peIdta
atirou forte e rasteiro pal'� . J.Q.gando, amistos�m�nte
Cavallazzi, em luta com o' na tarde de anteontem na

arqueiro Raul, levar a me- cidade de Lajes, a repr0- Está sen,do esboçado. um
lhor, após ter evitad'o . que sentação, do Grêmio Espor- moviJ71ento na cidade de

'a pelota se perdesse. pela tivo' Olímpieo . ,fo� goleada
linha de .fundo. Um' belo- Pelo Internacional pela

. gol d9 "!!enter" avaiano. contagem de. 4.'" X 1: Como

se . recorda, o ,chibe blu-

CAMPEONATO . PAULISTA OA:MPEONATO PARAI- ..

DA DIV1JSrA.O ESPE€IâL BANQ
la. rodada do ,returno'

No Parque Sao Jorge
Palmeiras 4.. x Guar'-l.ny·2
Na Vila Belmiro - Santos
3 x América 1

Em Piracicaba - '15, cl'e

Novembvo
.

local 1 x Por

tu'g'Mêsa de Despor1Jos 3
Era G'uaratinguetá -' Els
p0rtiVa 1 x Comercial 2'

Em. Ribeirã,o Pl'eto -' Bo

ta fogo 2 x Noroeste 2
Em Presidente Prudente -

Pruüentina' O· x ,Corintians
O·

Em SorocaQa, - São Bento
1, x Ferroviaria 2

CAMPE0NATO GAUClIO

Em Pôr to Alegre - Grê
mio 1 x P,elotas O
Em 'Pelotas Brasil O x

Cruzeiro O
Em Caxias do Sul - Ju-
ventude 3 x Aymort 2
Em Novo Hamburgo - Plo
riano 3 x Farroupilha O
Em Bagé - Guarany' 1 x

:.rnternacional 4

CAMPEONA'.rO PARANA
,

ENSE ,- .zo1).a slá

Em Curitiba - Prim::t.Vêra
1 x Agua Verde 3

Em' Paranag;ua - Rio Bran
co 3 x Seleto 2

CAMPEONATO BAIANO

OS QUADROS )

.

'. �

.

Dirig�tes 'da F�dkaçio' Catarinens�
'Foram ,estas as forma-" d F "R "i-

.

.

.

ções das duas equipes:
I e u,tebol de ;:,alao, deverão se avistar com

HERCÍLIO LUZ _L Raul; OS mentores do Cantro SESC-SENAC. com
Elemar, Breno, Valmir e f' '}'d d d'

.' - d' G"a ma 1 a e e conseguIrem a cessa0 O 1-

násio CHARLES EDGARID
.

MORITZ, para
servir de· palco, , para os jogos do I Torne!o
,cntre Santa CatsTina e São Paulo.

No dia 17 de outubro, ter�mos uma ro ..

dada dupla em' Florianópolis, jogandQ. na

preliminar Têni� C'Aube e Doze ae Agôsto e
A Federação Cataril'le:n�

se, de Futebo', atrav�a, de no prélio de fun,do Tupy x São José, havendo
seu Departamento' Técnico todavia posSibilidades, de alterações dos jogos
vem de informar a impren- d 1 adsa que para. o cotejo de tu . O depende dos tesa t ,os da primeira ro�

4a. feira em Cri.ciúma, eti,.. dada, já que é' pensamentO;·.da Federa�ão
tre Metropoi x Ferroviário Catarinense, colocar os dois clubes ven�edo ...

estará na arbitragem wal".
Vieira a-qxiliado pOI: res da primeira rodàda, no' prélío ' de m:n.q,q

oeI Alves.� e Ma,r.ledo;. da 'ada ,dupla que será,,�,esdo����,á;
"

.

'
..

11e�.
'

(,i '�:",>

frega o sr; Virgílio
auxiliado ,por Ernani
e Nilo Silva,

Jorge,
Silva.

Em João' .Pessoa - Aut'J
Espõrte 1 x Botafogo '1

CAMPEONATO POTIGUAR

EIh Natal':_ ABC 1 x Fer
roviário l'

esperado encontro entr,")
A diretoria �� Avaí Fn- as esquadras da Rádio

tebol Clube, adotando a Gua'rujá e Ri>.c.lÍo Diário da

política de realizar gran- Manhã, em disputa do tro
des espetáculos futebolísti- féu VEREADOR DAKIR

cos, vai tentar trazer a ca- POLIDORO.

pital catarinense grandes Será o tira-teima, pois,
equipes do' futebol brasJei- cada equipe afirma. que vai
roo

O primeiro clube a �er vi-
sado é o Santos Futebol
Clube.

vencer.... (
'. ,
A fim de esclarecer ao público, esportivo

de Santa Catarina, principalmente aos 'tOTcer'
dores e simpatizantes do Êsporte Clube Me
tropol, vimos att'avésl da presente, tornar
público as inverídicas n<�t:cias de

I

que o Me
tropol é devedor à Federação Catarinense de
Futebol; e nesse cas() sujeito à peTda dos pon
tos da partida que venceu ao Figueirense Fu-
tebol Clube da Capi:tal� FORAM TESTt\:DOS

Assim sendo, tornm.no$' público de que ��/r;ti
-'- lrati 4 x Gna-

o Metropol além de não' 'te� 'C.onhecime·nto d ..e
Os jogadores Ézio e Bran-

� dão, atualmente' servindo

débito algum, bem com.o,. da oricrem do rnes- ao Palestra Itália de Curi- CAMPEONATO PERNAM-
t>3. BUCANO.

mo ainda é credor da
"

,rt",
o

d ,t· . _ .
tiba, estiveram. treinando,

, Impa aReia e se, e:n no ']'upy de JOl'l1vile COH1

ta, e cinco ,mil cruz.eiros j:unto .à referida' Fe-· agrado. Notícias da I'!!an- Em Recife - Nautico 1 x

, América. 1

deração importância essa, à disposil'ão do ch�s�er info�m.am qu.e S8-
Em Caruafú _ Central 3 x, , . ':5' gUIra nos proxlmos dlas "

clube e em' Conta Cbrrente ,e- referen. emissário do clube tui:iie'-':-e Santa Cruz O

te à parte da t�a de telev;isionamento para tentar a contrata, .'ío

°d al·..l· '. 1l.. f'
dos dois atletas ..

da parti a re lzan:a em C1:lrl�iliJa Iten-

te ao Grêmio Maring;á, por ocasiã'o da dísp'uta UNIÃO x MARCíLIO DIlAS Em Sa-Lvador,- Bahia O x
. Botafogo. O

da Taça BrasMo
Criciúma, dois de· outubro de 1964

A esquadra do Ferroviá,.
Sabe-se, todavia, que o rio, depois de perder por

Santos· Futebol Clube está 6 x 2!. para o Comerciário

pedindo milhões, livi''''l de vai saldar seu último com�

despesas por uma· úniea promisso pelo campeonato'
exibição. do Estado, fase de clasSifi-'

:li X x 'cação, dando combate em
..

-'--,- Criciuma ao Esporte <cIu-
Continua marcada 'Para o be. Metropol, na noite de

último domingo do C0rren- amanhã.

te mês a prova ciclhtka
Volta ao Circular' que co�
brirá o percurso de �6 qui
lômetros.
f:lomente participarão da

1)1'o:va patrocinada pEna Mo

B:lIrk do Brasil, pedalista-s
de Florianópolis e ci.dades
circunvizinhas.

x X X

Caso o clube rubro.negro
de Tubarão, consiga triun
far, estará classificado pa-,
ra a fase semi-final do, cer
tame. Mesmo um empate
lhe dará tal condição. Se

perder, estará' na "d'ego
Ia".

x X x x X x

Aos primeiros classiflcilo
dos estarão sendo entl'f!gues
duas biciclétas Mo;nal'k, riO

valor de 130.000,00, cada

Depois de' um emparoe de, UolJla e que dentro de bre-
2· x 2, a representação dG tes di8$ deverão ser exp.;.s...

. ., _ ....._..=IIii- • ,�. \
Marcílio Dias vai voltllil' a 1======-=======::;'1' 'tas nwna das vitrine'3' de-

11.' se exibir em Timbó, diante
A. DIRETORIA do U. iá.d ... "TecaI,

.

em partida.
fi 'Vista":"";' Gilherio, ..Jaão' de,�'Qiiv.ei,;a .

>' y inter' .i;·cl}!)al amist{)sa' que
r;� ..... ,. u '

..
'

'.'
< ,ada·ainda·esta· seG

�,-"",-, ,-

,

, (

1
'PRELIMINAR

iogaram, como' prelímt
nar, os conjuntos' [uverns
do 'Guarani e Paula ;Ramos.
pelo certame da categoria.
Um empate de dois tentos
acusou no final o' marca
dor,

M. Borges
I

. Será na noite! de hoje o encontro entre
dirigentes do Clube Doze de Agôsto e da Fe
deração Catarinense .de Futebol de Salão.

'Nesta oportunidade serão escolhidos' os
nomes dos jogadores que estarã� reforçando
o Clube Doze na jornada entre catarinenses
e paulistas.

-x x x-
<ta;:;_ 44__ li, �;&§!:._ TO-_

�
'O desponistá CaTlos'Fulgraff, ':;egui�,â

hoje para à cidade- de Joinville, onde acerta
rá todos os detalhes com os mentores do Tu
py, com' respeito a participação da esquadra
tupiense no quadrangular Ceaso "'Ramos.

x x

x x
•

. i
Deverá sair, o mais tardar -esta noite, a.

convocação ofiCIal �os jogadvres dos clubes
da cidade que esta:�ão reforçando a esqua
dra do Clube Doze de Agôsto nas disputas de
Guadrangular Celso Ramos.
res do Paineiras e do Industrial s,erão requisi
tados estando o nome da Comicholli do' Ca-

Satt2-se extraolicialmente que jogado
ravana do Ar, também .

nas cogitações dos
mentores da F,C.F.S.

x

I
O Torneio está com seu iruClO fixado

I '

parra o próximo dia 14· de outubro. Em Fio ..

rianópolis jogarão Doze x Tupy enquanto eHl

São Paulo preliarão Tênis Clube' e . São José

�.
....'"'.

,

...

,

"ji-'-'-
..---

-X' x-
,
,'.

'nossas casas comerciais.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



i(elso Effi. Tubarão:

Inau·guraobra,sem '"CJiversosMunicipiosSulin
1 c, •

.

Treze de Maio', Gravatai. Ar· tauro Muller, seguiu na ma- de comítíva, ,0 GOvernador
mazém, Braço do Norte e' nhã de·haje, acompanhado ceíso Ram0S.

'

Í)(j. pr�gramã-. consta a
inauguração do Grupo' EIS'.

colar "Governador Aderbal que a -noíts, as Cooperatí
Ramos da Silva", de Tuba· vas daqueles mumcipios
rão e da Rêde Elétricll de OfC1'6Cel'UO um banquete ao

Passagem, Passo do Gado, Governador Celso Ramos e

Mato
.

lUtaI Congonhas e autoridades.. .

Madre. Quarta·feira o Governador
nm Treze. de Maio o,.' Celso l�amos ínaugurarã

Chefe do' Poder :mxecutivo um Grupo ESbolar no mu

'entregará ao povo daquela nícípío de Lauro Muller •

'. comuna, maís um prédiO em �l'aço ·do 'Norte, .

uma .

escolar e a rêde elétrica qé Rêd� Elétrica e Úutninação
Treze de Maio e Azambuta. pública daquele rnunícípíc,

além do'Grupo Escolar "En
genheiro Annes Gualberto".
O regresso.para Florianó·

polis do Governador Celso
Rllmos' e comitiva está pre
visto' para o' dia U, pela ma:
nhã,

comanda. e'Delgta ,elétrica
Vfss?ndo prep,,�ar��e pl!.,� '�lon� uni quarto gl1l\,o Planalto, solucionar defi· �is. radialistas' e «Dutras pes� LESC' .fêz. -uma viSIta de . IMPRENSA PRESENTE

resolver i�tef"ralmente! o
. $Q�4or que elevará sua po- nítívamente 'o pléilblema sõas gradV íncíusíve diver. >cortesia a Sua Excia..Reva-

.

problema· da energia.. elétrl�
.. têric;:i!i' . �!lra. 4.200 'KW, os' 'energético' em tOda: região sos 8llgfll1heiros, Arno Li!)" rendíssíme Don Daniel' Hos-. Prestigiando o aeontecí-

ca para LajeS e a região ser- .Piretor� da CELESC estI., serrana. pel, ASsessor da Diretoria tín, Bispo da Diocese. opor- . menta, a imprensa lajeana,
rana .

com a breve' inau�rá� veram reunídos. COl,1l .
os en-

. da CELESC e cujo trabalao tunídade em que agradeceu escrita e falada, esteve pra-
ção . das obras que ali estão. genheíres .responséveís 'Pelá: .fi. \ obra, que se lOC!!,H?;S. de organizaÇão ,foi bastante elogiosas referências feitas sente em tõdas as solenída-
r:�ndo concluídas, Q centraís: SÚ,Q.: execução . e tiveram num dos pontos mais ap'ra- louvado.

.

por aquele ilustre Prelado des. Na oportunidade ano-

Elétricas de Santa Oatart� confirmada. 'a 'notícia da ziveis de Lajes, pela sua às obras de energia elétrica tamos representantes dos
mi, S/A (CELE'SC>' este"' .sua inauguração .atnda para. imponência. e pela sua.gran- VISITA DE CORTESIA que estão sendo realizadas seguintes' órgãos: Rádio

. presente, ná última �ema· o'. corr��te 'an9,. P,osslvel'" diosidade, compete com as pelo Govêrno Celso Ramos; Club de Lajes, Rádio Dlfu·
rfa, naquela cídade.. por In- mente' em

.

Novembro. A par maiores do gênero' . ri'? sul Acompanhado do S1'.· VaI- especialmente as situadas sõra, Jornal de Lajes, Cor-
te ...·-;J.édio do seu Presidente. cem a ampliação . da usína, do Pais. Entregue à SADE do costa,

.

o' Sr.'.Hermelino na regíão do planalto. .reío Lajoono e Guia Ser-
e Díretor-Comercíal respee-. fá 'se; fêz '80, linha ,de trans-

.

S/A para execução, sua res- 'Largura, em 110me ' da CE· -rano.

ti' lamente S1's. JúHo Horst rrtissao :;€avei'ra·Lajes, cuias ponsabílídade técnica está
Zc 1,:,ozny e Hermelinb Lar· condícõesetécnícas evitarão a cargo do Dr.' :fJ,uis Scalise,
r........ , com o obtetívo

.

de'" as enormes perdas .(mais ou com renome 'internacional
t'l.:·screver 'o aumento de.' menos 43%) e possíbíltta- em engenharia' 'eletro-mes
c::·�;tal .; da Cía. Catarinerise" .. rão -o aorovettamentc total câníca,
éo /t)�r,a e Luz, de. dez para' , da "energia

.

gerada:
[e-senta mí'hões de cruzei-

'Às 17 horas de hoje a

Comitiva Governamental se

guirá para' Gravatal, onde

será efetuada a. inaugura
ção da Rêde Elétrica de

Gravatªl e Armazém, .sendo
--------------.....-----------

POLITICA DO CAFÉ:

'Sug'estõe'S tem sido aproveitadas
RIO,.5 .(OE) - "As su

gestões apresentadas -pelo
Governador Adhemar de

Barros e que o Presidente
da República me encamí
nhou, tem sentido alta
m"'ente coestrutívo, "Disse o

MfJiistro Daniel Fara�o, ao.

comentar as 'declarações

atribuídas pelo Governador

/paulista, érítícando a po
lítica do café. "Terei o

maior .prazer em examinar
essas sugestões disse, com,

os representantes do Go

vernador de são Paulo, vi..
sanco aproveitar' ao máxí->
mo a objetívídade da co

operação .

; Perante às autoridades

presentes na. AssembléIa .!

'para aumento do Canital,
os Diretores da Cent.r!'lls

Elétric!los de Santa Catari·

rui. S/A mostraram QS pla-
.

nos já elaboradós .para a

remodelaçãó da rêde ,de qis·
tr;ibuição da cidade, incluin·
do iluminação moderna com

lâmpadas de vapor de mero

cúria em vár.ias avenidàs e

logradouras.. panda ênf2se
a êsse compromisso. o ,Dr.
Júlio Zadrozny, Presidenta.

4a CELESC assegurou qúe'

T�S, tornando-se assim ma
joritária e automatícamenté
�'ponsável também péf't
atStribtUção .de energia e�é··

Viea .
T1n.Tfl. !\ ntogressista'

população lajeana. '
....

�

SUB·ESTAIf:i\O ABAIXA·
I'
,DORA

'. Por·outro lado, . a· sub-es-.
t.ação a1;>a�adora de, ..... ,.
12.500. MVA nà

.

sua' primei·
.

ra etapa já. se enc.ontra em
.

f'lse final aguardaNdo que a

u:;ina. da SoteIca ent.re· em
.. Procurando

. tornar conh� .. fúnclon,amento, ,parI)., por
cimentQ· da 'conclus�o

- das.. iiltennédlo ,
da' linha de

obras. de amplia!;'ão ,. da usi·. . bansmissão Capivari�Làjes·
na. Çlo �l?. Caveiras qúe éujos _f�os j� alc!l.nçaram o

.I
,·USINA CAVEIRAS

.

�
,

l'&ÍDa Caveiras, vendo·se a tubulação forçada, casa de fôrça e uma parte da b'll'·

ragem. Antes de Dezembr�, as obras de ampliação estarí\o prontas, pOf>sibllitando
a' entrega de 4.200 KW ao consumo do povo lajeanc

o lUIS AHl!CO illABIO DE SANl'A cÂ)'Al)uá -

Florianópolis, (Tel'�a.Feira), 6 de .OutulJl:o de 1964.

.

Encerra-se hoje a
.

Exposição,
«lIustrãções de' Paises Amigos»

Promoção da Câmara Jún�or Coroada de Exi'to .Reun lU Éxpos�çõlàs'Sôbré E.U.A:
..

"Itána e

República Federal da AI'emaÍlha
;

Encerra-se hoje na Ca- Os Éstados Unidos da lhos domésticos €: quinze ta. importante' prQmocao tas; danças, Igrejas m'Ael'-"
'

;

,Sf,l, de ,Bai1ta CataÍ'ina .

a América do Norte apresen-
.

(15) "slides" ,sôbre agri- da. Câmara JúniOi" de Flo- nas da Alemanl1u,' 9.1târes,
Exposição Técnico Ciêntlfi-' taram vários ca.rtazes sô- cultura em geral. rianóPolis, .

Ó seguinte ma- etc.. '�ovida,des técnicas da '" I�'�' f�
l't'ECEpÇi\O A clSLESC co. Gultural,. p'rQmovigà' pe:" bre a exp:oração €:sp.v:lal,

4

Além de. dois filmEs. um
..

terIal nustrl\ti�� .

_

.

';
" Ale��nha;', I;ivros :m ge-,�

I .la Câ�ra JúniQl\ �Qm.a. t\U,'ismo: ;

Alian.ça. -pàEa ....0 -sobre· "EspaçG" e
.
tjttt� .AlÔ'" 12'">lDoee,�-\·;i��i.� � ;-t.&.lt" Rpvis�,� '; e.rp., �.��1>'

t partiCipação dos.. Estados Progresso, etc. bre a Câ1nara JÚni.or dCia Castelos, aat���de-' Fllme colorldp de I fllc:ttletl,,:, t"\ .

Procurando testemunhar o Unidos, Itãlia, e Itepúblic.!. Foram apresentados a1n- E)U.A,.
.

rúrgicas, extraçãó de pc-: c t::o (50), miIiutrs,-, inti�-:- '»;J-
..

, saú contentamento, autor1· Fe�eral· da Alemállha. da trinta (30) . "sUdes": A ..República Feiernl da tróleo, viticultura fplan;;. do Encontro com a ,Ale ...
·

dndes, diretores da, emp,ê- DUrante a SU;i �ealizaçfi,o quinze. (15) sôbre apare- Alemanha apresenGou rpes,:,
.

manha.

5a' energétiéâ 'looJal, impren· foram exibidos filmes' e o
•

����;?��c!§E ª��.�i:���;:�F��: Padre felizardol C'ardoso levado pur
��ª�����5J���;.u����I!�!!n��!�!��11!:S ·.�!*!!!!.�:!�IU·,�V�;��
�:�:S�vi�:116� �ds�a °ir:� :àr�op��n�r�;;�,�5. 'A:1tõm:" �:l����� ��r:�m�. �:�:: �::i,::��tarlO de. Sal1t13<' Q.a�$._ <;, \.l;O··"V········X...i;:C��,[··.ttxA""·'S·'· ': :O;'_"::S":Kr��'!. de· Gll,paCidade realizadora. Grillp e' acadêmico George ram ao .?\ercpott,o nCl'd'io. I' AJ. IJ I .

.

Dentre QS presentes anota· Daux, a publieidade fiebu Luz, de ond� rtUlla1."la c:!m
mos: Dep. Aureo Vid13.1 Ra" a cargo dos 'jornalistas um Avião da ''/al'íg para a

mos. Sérgio Ramos, Diretor Antunes Severo, AmaJ;al e

da Cia. Cittarinense de Fôr- Silva é Walter Linhares.
ça e Luz; Remi Goulart, Ad· A Repulti'ca Itahana,
nünistrador do Setor Lajes através da. Câmara Júrâor
da CELLESC; Eng" Luis de Florianópolis" apresell-I
Scalise, da SADE; Eng" tou.o segu.inte mat�tial
Henrique Kotzian, 'Diretor ilustrativo:
d� Cia. Catarinense de Cons-

cl� "h,.",,,, teri�"" infri" ;�e

dtatamente. pois ·deseja..
concretizar tal. empreendi·

.

111ento o quanto antes. MaiS
t�,rde. numa entrevista aos

jornajs e rádios locais o

S·r. Hel'meHno LargUra, Di·
I" .- .

rétor Co:mel'cial. acent.u"'Ta

s�r provável' a entrega dês
sé servlGo à pOPulacão la·

júna antes do pr6ximq Na.
tál, nois o Grwemadnl' r.el·
S0 Ramos vinha manite�
tan�f) n' sua pressa ém vê·lo
cónc!uido.

I'

1 .

- /' d••
-

-_ _�" -'. -,,' 1. .'" c

.

-;:

-,

�

- t' -f •., �." ,.! <, <� � ...

ODr. .1illie Zádr.ozny; q��a;ndo' tlnl 'entr,eristllda. �los ,jo�lí .

e em.issimls '.de. Lajes; . pre&tandó,:: n� óca�ião;' ,.oportUnos
. : ". � ", � �C�l'epÍÍilent'pS: .'. ,.,' ic:

'> _. ;' ,

, :y: t. '�

..

·vestigu.clor; numerosa listíl:
de sel'v:id()res que. foram in

dicia�osl em'. IPM13. mas

postert0fl.nênte inocentados'
em. >-j_!11gamento fill�1. Co

mo
"

se,c sabe, 110 próximo
dia" 9, .termin� a vígê-n'a
do' Ato baixado pelo Co

mando Revolllcionár�o.

RIO, 5 (OE) - Fonte da

Comissão a,eral de "IhvesÜ·
'gações, revelou qüe na pró
xima semana, serão dadas:
a pubilcidade, novas' listas .

com nomes "3 pessoas' t'
tingidas pelo Ato Institu

cional. Sábado último dis

tribuiu aquele órgão' in-

Parabéns,· querido Padre
Cardoso! Que as lágrim:.ts·

.'
,. ..

I
quê correram.' dos cltJ.os ::ie
.seus amigos, e filhos eilp�
rituais sirvam de ler. ;.tiv!)

para a dor da,saudade que
lhe atuará, por certo, na

grande viagem através da

Terra dos PaIJu,s.
-

Cidade dá. Curltiba. Lá .)

Revmo. Pe. Cardoso vai
Durante a Assemblêia par.a o· aUmento' . do. Capital. da ela.

datarinense de Fô�ça e. _ LuZ,- o Dep� .

Aul'l�o Vida! RamOs.

expõ� os seus pont� de Vista' apresentar aOs jovens uni
versitários que Laontàm no

nobre movimento de JUC;

a� su8;s despedidas, po:s,
como é ('lo ,conhecimento

; �.

EI�ições
.

nos 'Orgãos 'Estudantis
,

trucôes C:ivis, responsável
p'elas obras na usina Cavei·

tas;' Valdo' Costa, Presiden·
te do PSD; Jofre Amaral,
Di�êtõr 'da' :R.�dio Olub' de

cartáz�s s6bre ,tu�iSJh);
:r.,1aterial de turisIho 'para
d,istribu19ãô; ,Livros sôbrl;. 'J

.

cinema .italiano; ·LIvros sô-

1:).1'.0 o, tel;l,tro italil\no; Di.s
cos sôbre' a língua 'italia'·
'lla; .�b�jCa�ões comerei.ais;·
Revistas' it.alianas em ge-
raI:

'

.� O. ,CQnsul italiano fez

entr�ú!a dia \2, da Conü�I'l"3.
Cavalheiro da Ordem do
Mérito dà ReplÍbliea Ita-,
11ana ao' Dr: Atncl do 81..1a
rez . Cuneo'•. Vice-C,1"'sul da
Itália em Santaj.' Catarina.

. .,

Boa Viagem. Padre Fe

liza.rdo Cardúso' e vó1te'k':
go para o 11·)SSO m�io »1)

vamente; 'renha ·\_'crteza

que' nos' estaremos to rio"' o
tempo esperando -pejo �llO

menta da sn�, volb.·

dos Catarinenses, o Padre

Cardoso, Assistente da J 1-

��ntude TTnivcl,'sit?-ria Ca

'tólica de FlOrianópoli� e Serão.Regulamentadas ..

) .' ..
-

. .

RIO, 5 (OE) - Após CDn· pretação as suas palavras,
ferenciar esta mànhã com procuranélo incomp;;ttibilizá·
o Presidente • dã"RepÚblica,': lo. com .a classe estudantil.

o Ministro da 'Educação vol-' .Acentuou que essalS eleições
tc)U"a de�me�tir � not1�ia est'aJ'ão regula�as em. men·
de que: houvesse' proibido· sagem présidencil:tI que será

,

eleições .nos diretórios. aCI1-' eny}ada ,aci. Congresso Na·

dên;liqos do país. Declarou clonaI, tendo por isso mes-

a Ministro Flávio dê Lacer," mo' sügertd0
'

que não fós· ..

da, que alguns órg�os· de,' sem re?-)i2lELctas no memen-
.

imprensa deram outra inter· to.
o

,.
.,.

. .

�

. -

La ies: Enít' Júlio G. Pontes,
Fiscal da CEI;�SC, jernalis· da

.

Equipe de Casais. veio
de ::;er 'distinguido Nl�
Revmo Pe. P:covmcial da,
S. J,. com um convite para
fazer. um

.

Curso de Socio-

,logia em Roma, prêmlo
justo e rrierecido, C!ue 'Tem

digni�j'!ar . o trabalho !n-
.

cessante e incansável do

Pe. Cardoso em prol -da

Não se' préoéupe porque
deixou um substituto que
fará com que nao ,mtnõn(,s
a sua falta. O Padre B'.rck
será o nossq novo . Fajre

Car\Í0so:
.'

carlcl,oso, arrugo.'

pai, irmão, enfim, UM NO·

VO CRISTO!·

.. 4.° TABELIÃO
DE NOTAS

) r

RUA CONSE.
.

.

..

l:iHEIRO :lVIA;,\
,

"

.') � ..FRA,37
,'1s:�a

.

do Sr. Herm�liIio La'l'gura 'ao' JiTsuo de Lajes, J).
Daniel Hostht. No flagrante, o· Sr. Valdo 'Costa

, r'

EQÍ
. ""�r_=:t4.W**sejamO êstes apenas· impe-.

. ..5W 4$, W·" . 4Mi*'iJ i4
loucuraÍ �A razão se sujeita possíveI! " • . .

.

e harmopiz8oJ E' nesse NIl,:Bceu l..aurindo José da
.. ponto. de; indizÍvet tempo,í Silva Rabelo' a l!O. de junho

One'e PÔ! nlisterioso en- de 1826 no Rio de ,Janeiro,
cantamento,/ O sentir à tendo falecido a 28 de se-

·

razão vencer não .

pctj�,í tembro de· ;1864, com .tpe-
Nem a razão vencei' ao .

nas �8 anos de idade.

sentfmehroJ No fundo de Felizes os poetas ml"\rt')s!
nossa alma um' espetft'c'l1(,)í Ai dos poetas vivos!

.

D�
Se ·levanta. de triste ma-

..
mesma forma os rOnlMlf\S,

gestade:/' Se cie um lado na sua hedionda crueld!'t.Je
·

a' razão seu facho' acende.! diziam dos povos venc;-
1)e o;utro os lÍrws seus dos e' subjugados ao seu

plà"ta a' satlciafl�.Í· �!li�- cJes".;t.1co domínio: '�Ai.dôs'
lancólica � paz domm't o vencidos!"
sítio.rSó' da rizão ú' i'acho Cantam-se louvores aos

bruxoleia;; Quando
_

por mortos que 'já não podem
ei1tre os ,lírios da <;aud�l,(leí fazer sombtia- aos ambd&-

·

DO zêlo se�i-mort.') a ser- sos de !!'lórffi, e de pod�!'�
IPe .Etel?/I ·Dois. limites

.

mas êst.�s mesmos,' pr1nc!-
eptiio" na atividade! Co- aimente nJls meiQs intde-
11118ce 'o sét u('p'sante. () s�r clunjs, a�mgem-se' com'
56nsível:í )U:l� 'impossível-a prE'sG"Ga, a seu lacto,

da. v:ida

·

que·' deseJam" s�.r . '.1 elS a

coletividade. Há ,n1,Uito lô
bo mêsclado

J

à�'
-

oVélhê s
'nas' coletividades

.' � hu�a-
� 'lla$!

E'" preciSO que' ha:a um'
·

pouco mais de jt�stiça' e de
equi J'ade . entre ;js 110":
niens! E ·que. os . CQnte.m
pOl'âneos que' se' 'ú�meram

· em bem· servir à fâmHia,
servindo à Pátr,�a.. r) à I;l,U
manidade, ;não, ye;an:

.

os

'. seus filhos,� 'pór . bem pro
cederei:n; estar; suj�itos,
por serem pumild-;s e hQ- -.
nestas, a tôdas as desihi
sóes e' desengarrós· ,em' v.i·-
.t�de dos maus' tratos. �Dm

que são cumulados pela'
sociedade.' . ,

Glorifiquel/.ms os mm'tos

.d_o seu teínpo:
Transcrp.vâmo-l,? em fU",

homenagem: '''Jamá!s!'
.

quando1 á rar-ão �: o' senti;'
rrierit�/ DisPlltàm-se o do

m'ínió da vohtàd�j' S'é
-

umá
.

nobre altlvêz :no'S 'alünen-
.

tà',/Não 'se perde dê todo
.

8,' liberdacÍe,? .� luta é'. 'fvr- .

te:/'o' ·coracão sucnmbeí
Quase nas ·âncias do lutar

., terrÍvel;/ A paixüo o de':':

CARTAs' DA'-.GUANABARA lidos por .sentimentos al-'

truíst�cos para . com ..
' os

. contemporâneos!
Creio' que foi Eçá "

de

Queiroz quem excl�ll)9Jlr •.

.

num dos seus Ímpetps ma-
.

gi'Strals de desabàfo:' "Bur-
ro morto" cevada" ao

,:
ra-"

...,/

bo"... ,

Não fazemos in "úria, de

tal jaez aos nossos' mortos;
mas que êles muito . bem

podiam
.

ter sido" mail; bem

tratados pelos '. CQntempo
râneos, não hã ·dúvIJ.!l. aI,.

gumal
Triste mundo de expia

, ção,:. o nosso! Os ' homens

<iue envelhecem, rJa pugna
ardente 'das inóia.s. l·o�\l)e-.

experiência
.
pró-

,. Arna.ldo ·s� Thiago' do em; tõ"àF; iis M�óes cf.. ·

Da nossa retent�
-

p3ssa- vilizadas do oc1denfe é dii
'geni por.' S. J;>aulo' a,. gnlta'

.

qual são profitentes o� Í10-
. imRreSsá(),. nQ� fi§õU de· ,vos ',americanos..Ini�l e$pé:
uín� rlÍ;pida palestra tele- cia}mente � Bra�n.

'

..

tônica, com o pri!lcipe (,108.. \" . ��am0l! no· 9.l\1ll :los :çe.n
poetas."brasiI�itos., 'duilher-, I .tenario.s. A. todos i)S . que

r
�

me de A1JUeida- nos· lPatil- r '" 'l�> fora,m ..
celebrados. a-

, A. f,estou .. nêsse qnrdial. etttre- . crescenta-::s� artoi'� <> da

'tenimento. (J seu ágradú: li morte de L!tul'm�'o Rabe-
, . '.linportànc-ià 'que .soube • q:1.T ." lo ..

_ '0 noeta . "lá�art:ixa",
..

� ao _assllnto. po� ?,ÓS _

ve.nti�
.

. .coDio ara. pO?lt1;t-:me;..te,
.

lado, em conft>rênc'ia aflore c'orohecído,
.

e !lutar,' éntre I

• -Qonçalv.es . J2>ia's ··e· que ,se óutras' beras � nroducres
c· acha ');>R,bll�:ada,. n.a, -inte-.. !p'oótir.a.s, ·i� "DOrS' 'IJ�.-
grn, na eNll;ao de Jul'h,c)

. ,�iPOSSfVEI'3", pO·:Jml,· de

'.l\iÔsto iÍltimos'" ·de" 'noso;a" . .elevad.o· ,>e::.ii;.i.d? ::{uh�( que
revíst.a -. "!RE\(Et.AÇAO'l, o tanto

..

COT-l t1."asts. ('mn. os!
da; ::,ua

vora quase lni;elm,f DfV')

rá-10 cÍe' todo e imrossí··
vel!/ Jamais' 'a chama

prepitanté·· �asfni.í Em

curso impétuoso' $e 'pl'op'a-
.,

ga:!' Lanceril:lhe 'embota
pl;'a'1tns .

sôo!'e prii;ntos,f �'

inútil, quá 'o
.

fogo n1l.o 'f:e'
ap'ag'a./ .·M

'
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